Protokoll april år 1916
”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 april
1916.
Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sjöstedt och J.A. Nilsson.
Stadsingenjören, stadsbyggmästaren och brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 1, 6 och 9 nästlidne mars.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 24 februari 1916
beträffande §§ 6 och 7.
§3.
Skolrådet i Neder-Luleå socken hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att sedan
skolrådet hos kyrkostämman föreslagit att för skoländamål inköpa hemmansägaren C.E.
Åströms i Gäddvik å s.k.Wallstenska tomten vid Notviken stående byggnad, kammaren ville
lämna medgivande att byggnaden får kvarstå å sin plats till nästkommande vinter. Sedan
stadskamreraren upplyst att kyrkoherde Nordberg muntligen anhållit att, medan stämman
avslagit skolrådets begäran, få återtaga den till drätselkammaren ingivna framställningen,
beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga ärendet till handlingarna.
§4.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av C.R.Marklund gjord anhållan
gående ut på, att Luleå stad i stället för att sälja den s.k. Stabsgärdan skulle bortarrendera
densamma åt honom för en tid av 50 – 75 år, hade stadskamreraren i avgivet yttrande på
anförda skäl bl.a att arrendelägenheten i fråga, med vilken avsåge den del av Moritsängen,
som ligger väster om järnvägen, f.n. vore utlämnad till annan person på 10-årigt arrende,
hemställt om avslag å ansökningen. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med
hänvisning till vad stadskamreraren i sitt yttrande anfört hemställa att stadsfullmäktige ville
avslå Marklunds ansökan.
§5.
Stadskamreraren hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att följande arrendeavtal
utlöpte under innevarande år:
tomtplats i Lulviken, jakträtt å Småskären, Hamnholmen, höslåtter å Småskären, å Ytterviken
å fastigheten n:r 232 i kvarteret Simpan, ägofigur n:r 148 å Ön vid Gammelstad s.k.
Hornbergska vreten å Mjölkudden, 25 kpl av vreten n:r 595 vid Lulsundet. Vid föredragning
av ärendet beslutade nämnden:
att tomtplatsen i Lulviken skulle utbjudas på 3 år medelst annonsering i lämpliga tidningar:
att ägofigur n:r 148 å Ön skulle erbjudas nuvarande innehavare att arrendera på 1 år mot nu
gällande villkor och arrendeavgift, 53 kronor:
att Hornbergska vreten skulle erbjudas nuvarande arrendator till arrende på 1 år mot nu
gällande villkor och avgift Kr. 150:-, samt att övriga arrenden skulle på arrendeauktion vid
nämndens sammanträde den 1 nästkommande maj utbjudas till arrende på i år; och skulle
annons härom införas i ortstidningarne.

§6.
Beviljades brandmannen A.B. Hesselgren på egen begäran avsked f.o.m. den 1 april 1916.
§7.
Brandchefen hade i skrivelse hos drätselkammaren föreslagit att Erik Axel Backteman, vilken
fullgjort 3 månaders provtjänstgöring utan anmärkning, måtte antagas till brandman, räknat
retroaktivt f.o.m 1 januari 1916 samt att Backteman, som förut haft ordinarie anställning vid
fast brandkår i omkring 1 ½ års tid, måtte få tillgodoräkna sig 2/3 av den förut innehavda
anställningen och således uppflyttas i 2:dra lönegraden med 40 kronor kontant lön i månaden;
och beslutade nämnden att härtill lämna bifall.
§9.
Godkände till utbetalning följande räkningar
1) J.A.Englund, uppsättning av en tegelvägg i stadshotellets såpkällare å kr.31:75
2) K.E.Wikholm, reparationer i saluhallen å kr.280:§10.
Vid förnyad föredragning av livsmedelsnämndens skrivelse rörande ändringar av källarne i
saluhallen m.m, beslutade nämnden dels att godkänna ordförandens åtgärd att i samråd med
stadsbyggmästaren antaga J.A. Englunds anbud å anordnande av iskällare å kr.120:- såsom
varande läget av de 2 inkomna anbuden, dels meddela livsmedelsnämnden tillstånd till
uppläggning av ett isupplag å stalltomten enligt anvisning av stadsbyggmästaren ävensom att
lämna bräder till inhägnande av isupplaget. Nämnden beslutade vidare att föreslå
ekonominämnden att bestämma hyran för lokalerna i saluhallen till belopp, att stadens
kostnader för lokalernas iordningställande m.m. täckas.
§11.
Sedan Björby byamän i skrivelse till drätselkammaren anhållit om anvisande av ett belopp av
50 kronor för iståndsättande av staden enligt år 1854 vid laga förrättning tilldelad väglott av
72 alnar av byavägen genom Björsbyn, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att på
tillstyrkan av stadsingenjören lämna bifall till framställningen, att bestridas avi staten upptaget
anslag till underhåll av vägar.
§12.
Sedan F.A. Wennberg i Gammelstad i skrivelse till drätselkammaren anhållit få sig upplåtet
ett område av Moritsängen för nyodling, beslutade nämnden vid det förhållandet att den
lägenhet, i vilket nu ifrågavarande område ingår, är utarrenderat till A.H. Hedström i
Gäddvik, att icke taga ärendet till behandling med mindre sökanden företer skriftligt
medgivande av nuvarande arrendatorn att han är villig att avstå området och på vilka villkor.
§13.
Sedan Robert Johansson i Skutviken inkommit med en av A.H.Hedström i Gäddvik till
drätselkammaren ställd skrivelse, däri han meddelar att han ej har något emot att den av
Johansson hos drätselkammaren gjorda framställning att få upprödja ett område av
Moritsängen för odling bifalles av kammaren, beslutade nämnden att remittera ärendet till
stadsingenjören för utredning och yttrande.
§14.

Till stadsingenjören remitterades F.J. Holmqvists i Karlsvik hos stadsfullmäktige gjorda
ansökan om upplåtelse till honom av ett område å Nordantillheden på arrende under 25 år.
§15.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av hamndirektionen gjord
framställning, att fullmäktige måtte av hamnens disponibla medel bevilja ett anslag av 170000
kronor till uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad m.m., beslutade nämnden att uppdraga
till ledamöterna herrar Fernlund och Sander att uppgöra och inkomma med förslag till
yttrande i saken.
§16.
Till elektricitetsverkets föreståndare remitterades en från Luleå koop. förening u.p.a
inkommen skrivelse om tillstånd till användning av en 5 hkr motor i föreningens korvfabrik.
§17.
Föredrogs och lades till handlingarna:
1) Städernas Allmänna Brandstodsbolags meddelande att ersättningsbeloppet för i saluhallen
vid eldsvåda den 9 nästlidne mars tillskyndade skada uppskattas till Kr.140:2) Med J.A.Flodström m.fl. upprättat kontrakt rörande gruskörning till vägen Luleå-Hertsön:
3) Med Carl Johansson och C.A. Jansson upprättat kontrakt rörande uppförande av stödmur
vid vägbron över Luleå bangård.
§18.
Sedan kapten C.Skarstedt till drätselkammaren inlämnat 4 st. anbud på plankor och sparrar för
spånten vid bron i Skurholmsfjärden och därvid till antagande tillstyrkt A.H.Hedstöms 2:ne
anbud med pris respektive 1:39 och 1:14 kronor pr kbf., beslutade nämnden att antaga
anbuden i fråga och i övrigt lägga ärendet till handlingarna.
Justeradt 1/5 1916
H.K.Brändström”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, vid sammanträde med Luleå stads lönenämnd den 4 april 1916.
Närvarande: herrrar Sandström, Falk, Santesson, Tillman och Palm.
§1.
Upplästes och justerades protokollet för den 19 januari 1916.
§2.
Vid sammanträde den 20 augusti 1915 hade stadsfullmäktige till lönenämnden remitterat en
av personalen vid stadens poliskår gjord framställlning om ett tillfälligt dyrtillägg för år 1915
med 300 kronor. Sedermera hade till stadsfullmäktige inkommit framställningen om
dyrtidstillägg jämväl från stadens lägre befattningshavare; och hade stadsfullmäktige vid
sammanträden den 20 september, den 28 oktober och den 25 november 1915 till
Lönenämnden remitterat även dessa senare framställningar. Lönenämnden hade med
anledning om de remitterade framställningarna hos Stadsfullmäktige anhållit bemyndigande
att, i den mån det avsåges erforderligt, infordra vederbörande styrelsers yttrande i ärendet.
Med anledning av denna anhållan hade Stadsfullmäktige vid sammanträdet den 28 oktober

1915 beslutat dels att meddela Lönenämnden, det begärda bemyndigandet dels och att göra
det uttalandet att Stadsfullmäktige förväntade ”det Lönenämnden vid behandling av frågan
om dyrtidstillägg åt stadens lägre befattningshavare måtte jämte sitt andra förslag framlägga
ett alternativt sådant, grundat på behovsprincipen så att dyrtidstillägg tillerkännes endast
familjeförsörjare och att dess storlek blir beroende på antalet oförsörjda familjemedlemmar.
Vid behandling av ärendet hade Lönenämnden redan från början beslutat att vid utredningen i
och för upprättandet av förslag till dyrtidstillägg medtaga alla de befattningshavare, som
åtnjöto en inkomst ej överstigande 2500 kronor, dock med undantag av brandchefen,
stadsfogden, stadsfiskalen, stadsbokhållaren och hamnbokhållaren, och för att enligt
stadsfullmäktiges begäran kunna upprätthålla ett förslag till dyrtidstillägg grundat på
behovsprincipen hade lönenämnden beträffande envar av de befattningshavare som enligt vad
som nämnts skulle komma ifråga, infordrat uppgifter angående hans inkomster, hans
familjeförhållanden m.m. Sedan uppgifter härom inkommit samt vidare utredning i ärendet
verkställts fattade Lönenämnden vid sammanträde den 19 januari 1916 i ärendet följande
preliminära beslut: att på grund av den avsevärda prisförhöjning, som med anledning av
pågående krig skall å livsmedel och andra livsförnödenheter, hos stadsfullmäktige föreslå ett
efter vissa grunder utgående dyrtidstillägg till de stadens befattningshavare, vilken
löneförmåner ej överstege 2500 kronor, att utgå för tiden från och med den 1 jan 1915 till den
17 jan 1916.; dock att vid bestämmande av stor-leken av dyrtidtillägget för år 1915 hänsyn
borde tagas till den omständigheten att nämnda prisförhöjning i viss mån inträdde redan i och
med krigets utbrott och således därefter var rådande även under år 1914; varjämte skulle
iakttagas dels att, därest man och hustru hade inkomster, vars sammanlagda belopp överstege
3000 kronor, dyrtidstillägg till dem ej skulle utgå dels ock att befattningshavare, som åtnjöte
fritt logi, fri kost och fri beklädnad, ej heller skulle tillkomma sådant tillägg. Sistnämnde
grupp kunde nämligen knappast anses hava i någon mån haft känning av dyrtiden. Härefter
hade Lönenämnden låtit uppgöra en förteckning å alla de stadens befattningshavare, som med
ledning av ovan angivna grunder kunde ifrågakomma att erhålla dyrtidstillägg, ävensom
uträkning å vad som skulle tillfalla varje sådan befattningshavare med iakttagande dels att
dyrtidstillägget beräknades efter viss angiven procent, då befattningshavares inkomst varit
högre, dels ock att befattningshavare, som hade understödsplikt åt barn under 15 år eller
annan familjemedlem, skulle utöver ovannämnda bidrag erhålla visst belopp för varje år
såsom understödstagare. Sedan nämnda förklaring och uträkning verkställts, hade emellertid
inom Lönenämnden upprättats ett nytt förslag, som väl innefattade ovannämnda
huvudgrunder men som mera tage hänsyn till den av stadsfullmäktige framhålla s.k.
behovsprincipen. Sistnämnda förslag, som i nämnden framställts av herr Santesson och var
åtföljt av dess förteckning över stadens alla s.k. lägre befattningshavare med vad de med
hänsyn till storleken av åtnjutna inkomster och understödsplikt åt familjemedlemmar enligt
samma förslag komme att erhålla i dyrtidstillägg dels ock en förklaring över stadens
arbetsförmån och arbetare jämte vad dessa såsom familjeförsörjare enligt samma förslag
komme att erhålla i dyrtidstillägg dels och en förteckning över stadens arbetsförmån och
arbetare jämte avd dessa såsom familjeförsörjare enligt förslaget skulle bestämma.
Sistnämnda förslag var av följande lydelse:
”Förslag till etc.----------------------------------Bil.dyrtid.
Efter föredragning härav och enär enligt sistnämnda förslag komme att utgå ett med hänsyn
till åtnjutna inkomster och vars och ens behov, enligt Lönenämndens mening väl avvägt
dyrtidstillägg till alla stadens s.k. lägre befattningshavare och enär samma förslag därjämte
innefattade så långt möjligt tillämpning av den av stadsfullmäktige framhållna s.k.
behovsprincipen till förmån för familjeförsörjare, samt, beträffande arbetsförmän och
arbetare, dyrtid-tillägg till dessa lämpligen bör utgå, på sätt som hittills redan skett, genom

förhöjning av timpenningen och dessutom enligt förslaget medelst särskilt understöd åt
familjeförsörjare, beslöt Lönenämnden att upptaga ovannämnda av herr Santesson framställda
förslaget, såsom sitt eget och således hos stadsfullmäktige framställa, att stadsfullmäktige
måtte bevilja stadens alla s.k.lägre befattningshavare, lärare, arbetsförmän och arbetare för år
1915 ett tillfälligt dyr-tillägg i enlighet med berörda förslag och de vid förslaget fogade
förteckning och utställningarna, vilka sistnämnda jämte utdrag av detta protokoll samt
tillhörande handlingar skulle överlämnas till stadsfullmäktige.
§3.
Sedan uppå framställning av Lönenämnden, stadsfullmäktige vid sammanträde den 26
november 1914 beslutat bevilja att anslag för år 1915 å 100 kronor att ställas till
Lönenämndens disposition för avlönande av en sekreterare, beslöt nu Lönenämnden att hos
stadsfullmäktige hemställa, att stadsfullmäktige måtte jämväl för innevarande år bevilja ett
anslag för berörda ändamål och att detta anslag måtte höjas till ett belopp av 400 kronor.
Såsom skäl för denna höjning framställs, att med tillika varande arvodet det ej rimligen kunde
påfordras, att nämndens sekreterare ägnade den tid och det arbete, som utredningen av de till
nämnden överlämnade ärendena påkallade, samt att därest framställningen beviljades, det
skulle åläggas sekreteraren att, efter samråd med ordföranden eller på grund av beslut av
nämnden verkställa att den utredning, som kunde vara erforderlig för ärendenas avgörande i
nämnden.
§4.
Avslutades sammanträdet och beslöts att Lönenämnden skulle åter sammanträda den 8
innevarande april kl.6 e.m.

Justeras
P.Sandström

Som ovan
In fidem
E.Emilén”

”Protokoll, med Luleå stads Lönenämnd den 8 april 1916.
Närvarande: Herrar Sandström, Santesson och Palm. Herr Tillman hade anmält sig
förhindrad, varemot från herr Falk icke inkommit någon anmälan om förfall.
§1.
Justerades protokollet för den 4 april 1916.
§2.
Med hänsyn till ledamöternas fåtalighet, ansåg sig nämnden icke vid detta sammanträde
kunna företaga flera ärenden till handläggning.
Som ovan
In fidem
E.Emilén”
”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 10 april 1916.

Närvarande: Herrar Ljungberg, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Schultz, L.Brännström,
Forsgren, J.A.Nilsson och Lantz.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 1 december 1915.
§2.
Företogs till förnyad behandling av stadsingenjören gjord framställning, att för den tid av 3
månader under år 1915, som dåvarande föreståndaren vid elektricitetsverket R. Bergman
åtnjöt tjänstledighet för sjukdom eller för tiden den 10 juni – 9 september, få uppbära de
tjänstgöringspenningar, som denne fått avstå eller Kr. 222:- med avdrag av dels utbetalad
ersättning för ingenjör Sjöstedt, kr. 30:- och dels ungefärliga kostnaden för den tid ingenjören
Eriksson arbetat för verket, kr 40:- d.v.s Kr. 152.22. Vid föredragning av ärendet beslutade
Kammaren att uppdraga till stadsingenjören att inkomma med utredning hur mycket av
ingenjör Bergmans sjukdom dels under den tid föreståndarebefattningen varit vakant eller
f.o.m. den 1 december 1915 t.o.m 1 april 1916.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en skrivelse från Kungl.
Mynt- och Justeringsverket med begäran om åtgärders vidtagande för anskaffande av lämplig
justeringsverkstad och bostad åt justeraren i 51 och 52 distrikten. Vid föredragning av ärendet
beslutade drätselkammaren att med återställande av remisshandlingarna föreslå det
Stadsfullmäktige ville till Kungl. Mynt- och Justeringsverket avgiva det yttrande, att
Fullmäktige under nu rådande bostadsbrist icke anse sig kunna vidtaga någon åtgärd för
anskaffande av verkstad och bostad för justeraren i fråga med hänvisning dock till de
sannolikt gynnsammare hyresförhållanden, som här väntas inträda instundande höst, samt att
Stadsfullmäktige icke längre kunna vidhålla sitt år 1912 uttalade krav på att justeraren i
distrikten N:r 51 och 52 skall hava sin bostad i Luleå.
§4.
Sedan Kungl.Maj:t föreskrivit bl.a. att vederbörande karantänsveterinär skall å hästar dels
företaga blodprov för undersökning på rots medels malleinögonprov dels ock av djuret taga
blodprov för undersökning hade Kungl.Medicinalstyrelsen i skrivelse anmodat
drätselkammaren att i karantänanstalten för husdjur i Luleå anskaffa diverse uppräknade
inventarier m.m. för förvaring i anstalten. Vid föredragning av ärendet beslutade
drätselkammaren att remittera ärendet till länsveterinären F. Rosengren med anhållan att han
ville förebringa utredning rörande kostnaden för anskaffning av de i skrivelsen uppräkande
föremålen.

Justeras
A.Ljungberg

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
10 april 1916.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Nilsson, Nordin, Forsgren och Lantz. Brandchefen.
§1.

Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 1 och 31 nästlidne mars.
§2.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll för den 27 nästlidne januari beträffande §§ 4, 11 – 13
och 15 och för den 24 nästlidne februari beträffande §§ 3,4 och 11, och beslutade nämnden att
lägga protokollen till handlingarne.
§3.
Med framhållande av att inbetalningen av pensionsavgifterna enligt bestämmelserna i
pensionsförsäkringslagen den 30 juni 1913 § 4 här i staden utfallit synnerligen
otillfredställande och då det låge såväl i kommunens som i pensionstagarnes intresse, att så
stort antal dylika avgifter som möjligt erläggas i behörig tid, hade herr Wallin i hos
stadsfullmäktige väckt motion föreslagit att indrivningen på försök skulle ordnas på så sätt, att
avgifterna efter därom i tidningarne gjort tillkännagivande skulle upptagas av
drätselkammarens utsedda inkasserare, manliga eller kvinnliga, genom personliga besök hos
vederbörande avgiftspliktiga eller deras arbetsgivare; och skulle kostnaden, högst 1000
kronor, bestridas av det under rubrik 36 i 1916 års utgiftsstat upptagna beloppet 6000 kronor.
Sedan stadsfullmäktige remitterat motionen till drätselkammaren hade stadskamreraren i
infordrat yttrande under framhållande, att då, innan stadsfogden avgivit redovisning för
resultatet för indrivningen någon parallell indrivning från kammarens sida icke kan äga rum
enligt Förordningen om kommunalstyrelse i stad § 70 mom. 2., den av motionären föreslagna
indrivningen helt visst icke skulle komma i gång så tidigt, att avgifterna blevo inlevererade ”i
behörig tid”, alternativt föreslagit att det av motionären föreslagna beloppet av 1000 kronor
måtte användas för tillsättande av en extra eller tillfällig exekutionsbetjänt, som skulle
förordnas av magistraten och få sig till uteslutande verksamhetsområde anvisat indrivningen
av grundavgifterna till pensionsförsäkringen. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden
att på av stadskamreraren i sitt yttrande anförda skäl hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
det av honom gjorda alternativa förslaget.
§4.
Stadskamreraren hade i enlighet med av drätselkammaren erhållet uppdrag att med anledning
av inkomna ansökningar om anslag avgiva yttrande i samband med förslag till fördelning av
de under rubrik 35 i innevarande års stat till diverse sociala ändamål avsatta 2 %
brännvinsmedel, Kr. 839:12, i skrivelse föreslagit att kammaren ville föreslå stadsfullmäktige
följande fördelning av medlen.
Folkbibliotekets läsrum för år 1915 och 1916
kr.350:Nykterhetsfolkets sjukkassa avd.206 och Nykterhetsvännernas sjukkassa avd.105 à 35.70:Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa avd.6
35:Norrbottens distriktsstyrelse av S.S.U.H.
75:Nationalgodtemplarorderns tre loger i Luleå à 35:105:Luleå arbetsstuga
200:eller tillsammans
Kr.835:Vid föredragning av ärendet beslutade Ekonominämnden att med hänvisning till vad
stadskamreraren i sitt yttrande anfört hos stadsfullmäktige hemställa om bifall till förenämnda
förslag samt att för utbekommande av anslagen måtte som villkor fästas att redogörelse för
medlens användning skall lämnas till drätselkammaren.
§5.

Stadsfiskalen Ebbe Hallberg hade i skrivelse till drätselkammaren med anhållan, att
kammaren ville för stadsfiskalskontorets räkning inköpa en skrivmaskin av märket Smith
Premier N.r 10 med B-vagn till ett pris av Kronor 525:-, förklarat sig villig att i händelse av
bifall härtill bidraga till kostnadernas täckande med 175 à 200 kronor på så sätt, att den firma,
varifrån maskinen levereras, övertager en stadsfiskalen tillhörig maskin, värderad till nämnda
belopp. Sedan magistraten, om vars utlåtande drätselkammaren anhållit, medelst, att då
behovet av en skrivmaskin å stadsfiskalskontoret vore starkt framträdande och anskaffandet
av en sådan maskin uteslutande på stadsfiskalens bekostnad måste med hänsyn till dennes
relativt ringa löneförmåner i tjänsten anses alltför betungande, magistraten ansåg sig böra
tillstyrka bifall till ansökningen, så beslutade ekonominämnden att på så sätt lämna bifall till
stadsfiskalens framställning att stadens bidrag sättes till högst 325 kronor.
§6.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat Bernh. Hellis ansökan om avkortning
av honom för år 1914 påförda kommunalutskylder, beslutade ekonominämnden att remittera
ansökningen till stadsfogden för yttrande.
§7.
Biföll drätselkammaren åkaren A.Nordströms i skrivelse gjorda begäran om befrielse från
erläggande av 15 kronor i hundskatt för år 1915, då Nordström redan förut erlagt stadgad skatt
för ifrågavarande hund för samma år.
§8.
Brandchefen, som den 1 oktober 1915 till drätselkammaren anmält att en brandkåren tillhörig
häst ”Eld” på grund av ledstyvhet blivit kasserad som brandkårshäst, rapporterade nu att även
en annan av kårens hästar ”Brand” visat sig olämplig för brandkåren till följd av istadighet;
och föreslog brandchefen att drätselkammaren ville antaga ett av J.G. Granström avgivet
anbud å köp av dessa båda hästar för ett pris av 950 kronor paret samt att inköpa tvenne nya
hästar från Stockholms brandkår, som under nu nästkommande maj skulle sälja 6 av sina
hästar. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att antaga Granströms ovannämnda
anbud; och skulle Brandchefen anhålla hos köparen att han beträffande den förra hästen ville
vid eventuell försäljning av densamma tillse att köparen bleve en jordbrukare el. dl. för
skonsammast möjliga behandling av hästen. Nämnden beslutade vidare att mottaga
brandchefens erbjudande att mot biljettkostnaden nedresa till Stockholm för avsyning och
ombestyrande av veterinärbesiktning av de hästar, som lämpade sig för inköp.
§9.
Sedan Anders Brodd, innehavare av Brodds matservering, åberopande prisstegringen å
matvaror uppsagt sitt kontrakt med drätselkammaren rörande kosthållning för
brandmanskapet, hade brandchefen under hand infordrat skriftliga anbud å mathållningen i
fråga f.o.m. den 1 juni 1916; och hade 2:ne anbud inkommit inom fastställd anbudstid. Vid
öppnande av anbuden antecknades att de avgivna anbuden voro följande:
1. S. Bergström, 48 kronor incl. eftermiddagskaffe.
2. Brodds matservering, 50 kronor incl. eftermiddagskaffe, allt pr man och månad. Vid
därefter företagen prövning av anbuden beslutade nämnden att antaga fröken S. Bergströms
anbud; och skulle brandchefen ombestyra upprättande av kontrakt.
§10.
Sedan Jönköpings juridiska byrå i Stockholm meddelat dela att den i konkurs försatte redaktör
C.A. Tärnlunds bo balanserar med 2980:50 kronor i skulder och inga tillgångar dels att

redaktör C.A. Nordin icke kunnat anträffas med konkursansökan, beslutade nämnden att inga
vidare åtgärder skulle vidtagas för indrivning av ifrågavarande strömavgifter. Kr.20:55 resp.
Kr.45:60

§11.
Beviljades stadskamreraren K.H.Santesson tjänstledighet under tre dagar f.o.m. 13 t.o.m. 15
innevarande april för fullgörande av uppdrag för Umeå stad; och skulle stadskamreraren
under sålunda beviljade ledigheten bibehålla full avlöning.
§12.
Beviljades stadskamreraren K.H.Santesson på därom gjord ansökan semester under 30 dagar
f.o.m. den 8 nästkommande maj.
§13.
Vid förnyad behandling av ärendet angående ifrågasatt utbyte av drätselkontorets
additionsmaskin beslutade nämnden på hemställan av stadskamreraren att ärendet icke skulle
föranleda vidare åtgärd.
§14.
Föredrogs och godkändes en av drätselkammaren den 25 februari 1916 till hamndirektionen
avlåten skrivelse rörande debitering av ränta å hamnens skuld hos drätselkammaren m.m för
år 1915.

Justeras
A.Ljungberg

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 11 april 1916.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Olsson och fröken Hellgren.
§1.
Protokollet för den 21 mars 1916 föredrogs och justerades.
§2.
Hälsovårdstillsyningsmannen V. Oscarsson hade med förmälan, att ordföranden i Bodens
hälsovårdsnämnd vidtalat honom att verkställa desinfektioner i Boden under nu pågående
smittkoppsepidemi, enär kompetent person där ej funnes att tillgå, anhållit om meddelande,
huruvida från nämndens sida hinder mötte för ett dylikt åtagande. Vid föredragning härav
beslöt nämnden på stadsläkarens tillstyrkan meddela Oscarsson tillstånd att utföra
desinfektionsarbeten i Boden i den mån hans tjänst det medgåve, med skyldighet att till
stadsläkaren göra anmälan om varje resa ävensom uppgiva den adress, under vilken han i
händelse av behov snarast kunde anträffas.
§3.
Till handlingarna lades:

1) en anmälan från Nils Bergman och Gustaf Åberg, att de övertagit Joh. Söderqvists
matvaruaffär;
2) en anmälan från C.P. Pettersson, att han flyttat sin matvaruaffär från Skeppbrogatan n:r 7
till n:r 8 vid samma gata; samt
3) en anmälan från Frans Dahlén, att han i ett källarmagasin vid Sandviksgatan n:r 78 hade
upplag av diverse metallskrot, gummiavfall samt ylle- och klädeslump.
§4.
Tillsyningsmannens rapporter för februari och mars föredrogos och lades till handlingarna.
§5.
Beslöt nämnden låta i stadens tidningar införa den sedvanliga fosterbarnsannonsen.
§6.
Stadsfullmäktige beslöt den 24 februari 1916, § 4, ang. ålderstillägg
hälsovårdstillsyningsmannen V.Oscarsson föredrogs och lades till handlingarna.

åt

§7.
Från sjuksköterskan vid epidemisjukhuset hade inkommit en framställning om förhöjning i
ersättningen för kosthåll för såväl personal som patienter från respektive 97 och 75 öre till en
krona 50 öre per dag och person. Vid föredragning härav beslöt nämnden överlämna
ansökningen att utgå från och med den 1 april 1916.
§8.
Uppdrogs åt sekreteraren att ifylla och till 1916 års torvkomité insända uppgift rörande
bränsleförbrukningen å epidemisjukhuset under åren 1914 och 1915.
§9.
Med anledning av en från tillsyningsmannen ingiven rapport uppdroge åt herr ordföranden att
verkställa inspektion av arbetaren Magnus Riströms svinhus, varefter nämnden skulle vidare
besluta i ärendet.
§10.
Med anledning därav, att fall av smittkoppor yppat sig i Boden, beslöt nämnden genom
annons i stadens tidningar uppmana allmänheten att låta vaccinera ovaccinerade och
revaccinera sådana, som icke vaccinerats under de tio sista åren. Då det med hänsyn till den
allvarliga fara, som i händelse av en smittkoppsepidemi hotade samhället, måste anses
synnerligen önskvärt, att skyddsympningen anlitades i största möjliga utsträckning, beslöt
nämnden vidare, att densamma skulle verkställas på stadens bekostnad av de vaccinatörer,
som vore villiga att mot ett arvode av en krona per person jämte ersättning för
förbandsartiklar vaccinera de personer, som för sådant ändamål inställa sig på i ovannämnda
annons kungjord tid och plats. Slutligen beslöt nämnden meddela stadsfullmäktige här ovan
fattade beslut med hemställan, att stadsfullmäktige ville ställa härför erforderliga medel till
nämndens förfogade att uttaxeras under år 1917.
Justeras
F.Rosengren

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 april 1916.
Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Mattson, och Olsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 14 sistlidne mars upplästes och justerades.
§2.
Hjalmar Palmgren hade anhållit att under seglationstiden 1916 få såsom upplagsplatser
förhyra området nedanför Saluhallen med sträckning till gatan mot badhuset samt den s.k.
Åmansgrubban allt vid södra hamnen och området bortom hamnens skjul vid norra hamnen. I
infordrat yttrande hade Hamnmästaren, med förmälan att de i skrivelsen avsedda områdena
innefattande så gott som alla upplagsplatser, som hamnen för närvarande disponerade, med
undantag av hamnplanen, vilken behöves för den löpande trafiken, hemställt att framställningen icke måtte bifallas, och hade han istället föreslagit att tillgängliga områden uppdelades
mellan de olika firmor, som för årets seglation begärt få hyra upplagsplatser, varvid i Luleå
hemmahörande firmor i främsta rummet borde ifrågakomma. I nu föreliggande förslag hade
han föreslagit följande områdesfördelning mellan de olika firmorna: se bilaga Sped.. Vid
ärendets föredragning beslöts att lämna Hamnmästaren i uppdrag att i huvudsaklig
överensstämmelse med det förstledda förslaget och till de av honom däri angivna avgifterna
såsom upplagsplatser uthyra disponibla områden.
§3.
Sedan Kungl.Kommerskollegium i skrivelse till Konungens Befallningshavande i Norrbottens
län anhållit om infordrande från vederbörande av redogörelse för i de till Kungl.Kollegium
överlämnade utdragen för Luleå hamns räkenskaper för åren 1909-1913 upptagna kont
”Hamnens fond” och ”Tolagsmedlen” jämte förklaring med anledning därav att ett kallbadhus
för hamnmedel inköpts samt tillika anmärkt att de insända räkenskapsutdragen vore
obestyrkta, hade nämnda skrivelse med åtföljande handlingar genom Magistraten i Luleå
överläm-nats till Hamndirektionen för avgivande av begärd redogörelse och förklaring samt
för handlingarnas behöriga bestyrkande. Påsätt protokollet för den 14 sistlidne mars § 4
utvisar hade Hamnmästaren och Sekreteraren erhållit i uppdrag att avgiva förslag till skrivelse
till Kungl.Kommerskollegium i ärendet och förelåg nu dylikt förslag så lydande.
Till Magistraten i Luleå se bilaga taxa.
Vid ärendets föredragning, och sedan räkenskapshandlingarna av Hamndirektionen bestyrkts,
beslöt Direktionen att i enlighet med det avgivna förslaget avlåta skrivelse med begärda
förklaring och upplysning. Protokollet förklarades härutinnan genast justerat.
§4.
I skrivelse till Hamnmästaren hade Kungl. Kommerskollegium anmodat denne att efter
samråd med 2:dra fartygsinspektören snarast möjligt låta vidtaga sådana anordningar å
ångfärjan att bostadsrummet å fartyget ifråga kunde förses med tillfredställande belysning och
ventilation. Sedan Hamnmästaren därefter anmält, att den senare frågan redan ordnats genom
en å hamnens verkstad utförd ventilationsanordning, men att belysningsfrågan icke kunde
tillfredsställande ordnas annat än på artificiell väg, därvid endast elektrisk belysning kunde
ifråga-komma, hade Hamndirektionen påsätt protokollet för den 14 sistlidne mars § 11
utvisar, erhållit i uppdrag att genom opartisk fackman söka få uppgjort fullståndigt program
för nämnda belysningar anordnade. Sedan därefter sådant program uppgjorts av
telegrafingenjören A.R.H.Sjöstedt och anbud till denna infordrats å belysningens utförande i
enlighet med det så-lunda uppgjorda programmet, hade nu anbud inkommit vilka befunnos

avgivna av Elektriska Aktiebolaget Fram innefattande fullt komplett anläggning jämte
batterier, slutande å kronor 3925 eller alternativt kronor 3050:- samt av Civilingeniören
Rudolf Bergman innefattande anläggningen exclusive batteri, slutande å kronor 2875:- eller
alternativt kronor 2955:-, varför utom anbud tidigare avgivits av A.B. Carl Brandfors å endast
batterier. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att antaga det av Elektriska
Aktiebolaget Fram avgivna anbudet, förutsatt att anmärkning mot detsamma icke framställdes
av ovannämnda Telegrafingeniören Sjöstedt, till vilken samtidiga handlingar för granskning
skulle överlämnas.
§5.
I skrivelse den 30 mars 1916 hade Hamnmästaren på anförda skäl hemställt att
Hamndirektionen antingen genom förhyrande av särskilt lokomotiv eller genom särskild
överenskommelse med Statens Järnvägar, måtte föranstalta därom att växlingen å hamnspåret
kunde försigå när helst så behövdes. Vid detta ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen
att lämna herr Ordföranden och Hamnmästaren i uppdrag att underhandla med vederbörande
trafikinspektor om erhållande av vagnsväxling oftare än hittills varit vanligt eller, därest dessa
underhandlingar icke gåve önskat resultat, söka förhyra häst för erforderlig växlings
verkställande.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarna ett av Hamnmästaren och Maskinisten Ferd. Lindblom
avgivet bevis över värdering av Hamnens fartyg bogserångaren Balder, ångfärjan Trafik och
mudderverket Luleå.
§7.
Under påpekande att i årets stat upptagits och av Stadsfullmäktige beviljats ett anslag av
24700 kronor för iordningställande av vissa delar av Södra Strandgatan och Skomakaregatan,
hade Hamnmästaren, då allt tydde på att godstrafiken skulle bliva särdeles stor under
instundande seglation och då från många håll framställningen gjorts om förhyrande av
tillgängliga upplagsplatser och då det syntes honom olämpligt att under sådana förhållanden
påbörja nämnda arbeten, vilka skulle förhindra utnyttjandet av de stora upplagsplatser, som
skapats genom utfyllningen av Åmansgrubban på samma gång staden skulle gå miste om
avsevärda belopp i tomthyror, hemställt att nämnda arbeten måtte få anstå till nästkommande
år samt att för arbetena anslagna medel måtte få överföras till 1917 års stat. Vid föredragning
härav beslöt Hamndirektionen bifalla, vad Hamnmästaren sålunda hemställt, och skulle
Stadsfull-mäktige underrättas om det beslutade uppskovet med nämnda arbetens utförande.
Protokollet förklarades härutinnan genast justerat.
§8.
Lotskaptenen Emil Bohm hade i skrivelse på anförda skäl hemställt att hamnen måtte
övertaga utprickningen i Altappesundet. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen
att överlämna skrivelsen till Stadsfullmäktige med hemställan att Hamndirektionen från och
med år 1917 måtte få övertaga utprickningen i nämnda farvatten. Protokollet förklarades
härutinnan genast justerat.
§9.
Sedan Hamnmästaren meddelat att till däck å den under ombyggnad varande Pontuskajen
komme att åtgå omkring 3000 löpmeter plank och anbud avgivits av Luleå Ångsåg å
torrfuruplank till ett pris av 150 kronor per standard, utgörande omkring 50 öre per löpmeter
beslöt Hamndirektionen antaga sålunda angivna anbudet å plank.

§10.
Hamnmästaren hade i skrivelse meddelat att till pålning av båtplatserna komme att åtgå
omkring 100 stycken pålar och hade anbud avgivits Sågverksägaren F.Halin å leverans av 100
stycken furupålar till ett pris av kronor 3:60 per styck. Vid ärendets föredragning beslöt
Hamndirektionen antga det sålunda avgivna anbudet.
§11.
En av Erik Werhtz ingiven ansökan till hamnpolisbefattning bordlades i avvaktan på
hamnpolisfrågans ordnande i dess helhet.
§12.
Tullförvaltaren J.Vleugel hade i skrivelse anhållit om iordningställande och reparation av
tullbevakningens rum vid södra hamnen, varjämte han anhållit att telefon måtte inledas i uppsyningsmannens rum. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att telefon med eget
nummer skulle inledas i uppsyningsmannnens rum, och uppdrogs åt Hamnmästaren att härom
draga försorg. Beträffande framställningen i övrigt beslöts att härom göra anmälan till
Drätselkammaren för eventuella reparationers erhållande.
§13.
Under framhållande av att trafiken över Luleå hamn av allt att döma komme att taga ökat
omfång under instundande seglation och att sannolikt ett stort antal främmande arbetare vore
att hitförvänta under seglationstiden hade Hamnmäsatren anmält att han ansåge den
nuvarande hamnpersonalen vore otillräcklig för att öva nödig uppsyn över uppläggning av
gods samt för övervakande av ordningen, varför han hemställt ännu en extra poliskonstapel
måtte anställas för innevarande år, så att tvenne poliser ständigt och uteslutande måtte stå till
Hamnens förfogande. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att för innevarande
års seglation anställa ytterligare en extra polisman, ävensom att hos Stadsfullmäktige göra
anmälan om den vidtagna åtgärden samt om dessas behövlighet ur ordningssynpumkt. Den
ökade utgiften kronor 1015:- skulle påföras oförutsedda utgifter, och uppdrogs åt
Hamnmästaren att genom annons förklara platserna lediga. Protokollet förklarades härutinnan
genast justerat.
§14.
En från Kommanditbolaget Burman & Co inkommen framställning om att få förhyra
upplagsplats i kv. Laken föranledde, med hänsyn till H:Ds under § 2 i protokollet för denna
dag antecknade beslut, icke till någon Hamndirektionens särskilda åtgärd.
§15.
På därom gjord ansökan beviljades Hamnbokhållaren B. Fridström semester under tiden från
och med den 10 maj 1916 och förordnades Hamnspårstillsyningsmannen A. Björk att under
tiden bestrida Fridströms tjänst.
§16.
Hamnmästarens kassarapport föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
§17.
Stadsingenjören E. Kinnman hade föreslagit att Hamndirektionen vid utbetalande av
vederbörande entrepenörs ersättning för uttagning av sten till makadamslagning från
Kallkälleberget måtte innehålla 100 kronor till täckande av kostnaderna för iordningställande

av provisorisk väg till Trädgårdsmästaren F. Blomkvists gård istället för den förrut befintliga
vägen, vilken skulle hava förstörts vid arbetets utförande. Framställningen föranledde
emellertid icke till någon Hamndirektionens åtgärd.
§18.
Föredrogs och lades till handlingarna utdrag av Stadsfullmäktiges protokoll för den 11 mars
dels angående beviljande av ett anslag å 1500 kronor för anordnande av nödhjälpsarbete i
form av makadamslagning dels ock angående beviljat tillägg av 22 000 kronor till 1915 års
anslag för Södra Hamnplanens ordnande.
§19.
Annmälde Hamnmästaren att Kammarskrivaren B. Ridderstråle förklarat sig hindrad att åtaga
sig granskning av hamnkontorets debitering av hamnavgifter för fartyg och varor under år
1915 och beslöts med anledning härav att tillfråga Kammarskrivaren Karlsson, huruvida
denna vore villig att mot senast utgående arvode verkställa berörda granskning.
§20.
Beslöts uppdraga åt Hamnmästaren att tillskriva Svenska Hamnförbundet med begäran om
utredning rörande de utgifter för tullverkets räkning, som borde bestridas av hamnmedel, samt
att detta ärende med den utredning som kunde åstadkommas måtte upptagas till behandling
vid det ordinarie sammanträde med Svenska Hamnförbundet som skall hållas innevarande år.
§21.
Beslöts att Hamndirektionen skulle låta sig representeras vid den kongress med Svenska
Hamnförbundet, vilken vore avsedd att hållas innevarande år och beslöts vidare att hos
Stadsfullmäktige begära ett anslag till resebidrag åt H: Ds representant vid nämnda kongress,
vilket anslags storlek med beräknande av dagtraktamente av 11 kronor för dag och resa i
andra klass å järnväg bestämdes till 300 kronor.
§22.
Antecknades att Herrar Mattsson och Hjelm avlägsnade sig från sammanträdet.
§23.
Utanordnades diverse räkningar.

Justerat den 9/5 1916.
Gustaf Burman

Som ovan
In fidem
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 12 april 1916.
Närvarande: Herrar Flemström, Ullman, Emilén, Wester och stadsbyggmästaren.
§19.
Utsågs herr Flemström att leda dagens förhandlingar.
§20.
Protokollet för den 8 mars 1916 föredrogs och justerades.

§21.
Hos byggnadsnämnden hade fastighetsbolaget Spiggen anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingiven ritning verskställa om- och tillbyggnad av fastigheten n:r 5 i kvarteret Flundran.
Som ifrågavarande förändringsarbeten avsåge inredande av tvenne vindsrum till bostadrum,
men dessa rum icke vore att anse som gavelrum, beslöt nämnden med stöd av § 37 i gällande
byggnadsordning avslå ansökningen.
§22.
Hos byggnadsnämnden hade garvaren O.F.Ruthberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning borttaga butiksdörren och i stället anbringa ett fönster å boningshuset å tomt
n:r 3 i kvarteret Siken. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med
villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§23.
Hos byggnadsnämnden hade förste postvaktmästaren E.A.Salander anhållit om tillstånd att få
i enlighet med ingiven ritning omändra vindsplanen och inreda ett rum i boningshuset å tomt
n:r 9 i kvarteret Gäddan. Vid föredragning av härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med
villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§24.
Hos byggnadsnämnden hade N.F. Enberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven
ritning och tomt karta uppföra ett boningshus å tomt n:r 5 i kvarteret Torsken. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§25.
Anmälde stadsbyggmästaren, att följande personer underlåtit att ställa sig föreskrifterna i
gällande byggnadsordning till efterrättelse, nämligen ägaren till fastigheten n:r 2 i kvarteret
Lejonet, maskinisten A.G.Johansson, vilken låtit utan nämndens tillstånd inreda tvenne
gavelrum i södra flygeln av norra boningshuset; ägaren till fastigheten n:r 229 i kvarteret
Simpan, agenten Johan Eriksson, vilken låtit utan nämndens tillstånd inreda ett vindsrum i
boningshuset vid Köpmangatan; samt ägaren till fastigheten n:r 6 i kvarteret Skatan, åkaren
C.A.Forsling, vilken låtit utan nämndens tillstånd inreda ett vindsrum i boningshuset. Efter
föredragning härav beslöt nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren i och för åtals
anställande mot ovannämnda personer.
§26.
Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär anhållit om tillstånd att
få i enighet med ingiven ritning stallrum i magasinsbyggnaden å fastigheten n:r 32 här i
staden. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iaktoges vid arbetets utförande.
§27.
Hos byggnadsnämnden hade målaren J.A.Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingiven ritning och tomtkarta inreda en målareverkstad i uthusbyggnaden å tomt N:r 8 i
kvarteret Hackspetten samt där uppföra en skorstensstock för två à tre rökgångar. Vid
föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föresskrifter noggrant iaktoges vid arbetets utförande.
§28.

En skrivelse från Konungens Befallningshavande med begäran om en del upplysningar till
komplettering av det av Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26 mars 1915 antagna förslag
till sådan ändring i gällande stadsplan, som bleve en följd av Stadsfullmäktiges beslut den 14
september 1911 rörande södra hamnplanens ordnande, remitterades till stadsingenjören med
uppdrag för honom att inkomma med förslag till nämndens yttrande i ärendet.

Justeras
Gustaf Burström

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads, folkskolestyrelsen den 14 april 1916.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, D.Andersson, G.Nyberg,
B.A.Hellstén, E.Vester, G.Landström samt undert.sekr.
§1.
Till justeringsmän utsågos hrr K.H. Hultström och D.Andersson.
§2.
Folkskollärarinnan Dagmar Envén beviljades tjänstledighet på grund av sjukdom under tiden
från den 29 mars till terminens slut. Till hennes vikarie förordnades ex. folkskollärarinnan fru
Anna Hallberg.
§3.
Folkskolläraren A.Rydorff hade anhållit om tjänstgöringsbetyg; och tilldelades honom så
lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
Leda ungdomars uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§4.
Småskollärarinnan Gustav Ridderstråle hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt
folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig:
Förmåga etc.
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§5.
E.o. folkskollärarinnan Signe Flodin hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt
folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga etc.
Med utmärkt beröm
Godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.

§6.
Folkskolläraren A.Forsén hade i skrivelse till folkskolestyrelsen anhållit att fortfarande och
under tre år få på samma villkor som förut förhyra den lägenhet, som han nu bebor. Med
anledning härmed förklarade sig folkskolestyrelsen villig att uthyra lägenheten till hr Forsén
under tre år räknat från den 1 nästkommande okt; med en hyra av 200:- kr och under villkor,
att hr Forsén själv fortfarande som hittills bekostar nödiga reparationer i lägenheten. Beslutet
fattades med fyra röster mot två. Minoriteten röstade för att hyran skulle höjas till 250:- kr.
§7.
I skrivelse av den 31 mars 1915 hade Bodens El. AB, anhållit om tilläggsanslag å 250:- kr,
motsvarande hälften av den förlust, firman på anläggningen av elektrisk belysning i Karlsvik.
Skrivelse hade av byggnadskommittéen överlämnats till folkskolestyrelsen, vilken dock
återremitterats outrett till kommittén som hade att upptaga det i samband med övriga anslag.
Den 14 aug. 1915 förnyade bolaget sin hemställan i en skrivelse till Luleå stads drätselkontor.
Drätselkammaren översände denna skrivelse till folkskolestyrelsen som i sin ordning
överlämnade den till byggnadskommittén. Vid sammanträde den 18 dec. 1915 beslöt
kommittén att ’med hänsyn till de stadst styrande priser å elektrisk montering som inträtt efter
krigets utbrott och till den omständigheten, att bolaget trots detta på ett utmärkt sätt fullgjort
sina förbindelser’ tillstyrkta bifall till bolagets anhållan. Folkskolestyrelsen beslöt överlämna
ärendet till Stadsfullmäktige och att på av byggnadskommittén anförda skäl tillstyrka, att
anslag beviljas.
§8.
1913 års skolhusbyggnadskommitté anmälde att, kostnaderna för uppförande av
skolhusbyggnaden i Karlsvik uppgått till 96866:70 kr. Då de av Stadsfullmäktige beviljade
anslagen endast uppginge till 84820:- kr hade således en brist av 11946:70 kr. uppstått, varför
kommit-téen hemställde, att folkskolestyrelsen måtte vidtaga åtgärder för fyllande av denna
brist. Med anledning härav beslöt folkskolestyrelsen ingå till Stadsfullmäktige med
framställning om ett fyllnadsanslag av 11946 kr och 70 öre till skolhusbyggnaden i Karlsvik. I
denna summa är inräknat det belopp av 1000:- kr, som byggnadsentrepenören skall ha
innestående till garanti- tidens slut. Däremot har icke inräknats det belopp av 250:- kr, som
Bodens El.A.B. begärt i fyllnadsanslag.
§9.
Genom protokollsutdrag meddelade 1913 års skolhusbyggnadskommitté, att den ansåge sitt
arbete slutfört, och att den till folkskolestyrelsen överlämnade samtliga protokoll och övriga
handlingar. Till denna anmälan hade kommittéens ordförande begärt en kort redogörelse för
kommittéens verksamhet. Styrelsens ordförande framförde till kommittéen och dess
ordförande styrelsens tack för det arbete, som av kommitténs utförts.
§10.
Ordförande i 1913 års skolhusbyggnadskommittée överlämnats till styrelsen det gåvobrev å
skolkontoret i Karlsvik som utfärdarts av Luleå Järnverksaktiebolag. Mottagande av
gåvobrevet skulle antecknas till protokollet, och beslöt styrelsen uttala sitt varma tack för den
gåva, skoldistriktet fått mottaga.
§11.
Frågan om lagfart å skolhustomten i Karlsvik bordlades till ett följande sammanträde.
§12.

Styrelsen beslöt låta inköpa ett nytt skåp på biblioteket.

§13.
Till fördelning bland de barn sköta om ringningen i skolan anslogs ett belopp av högst 13 kr.
§14.
Ekonominämnden anmälde att den låtit inköpa 110 hl. koks till Östra skolan.
§15.
Med anledning av en del anmälningar mot folkskollärare P.Hallberg i Karlsvik beslöt
folkskolestyrelsen att utse en kommittée med uppdrag att undersöka förhållandet. Till
ledamöter av denna kommittée valdes ordförande, hr Hultström, samt överläraren.
§16.
Styrelsen beslöt på hemställan av överläraren, att inskolning av nybörjare även i år skall ske
på våren.
Dag som ovan
Justerat:
Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark
H.Hultström
D.Andersson”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 20 april 1916.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wallin,
Brändström, Aurén, Carlgren, Ahrström, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind,
Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Palm, Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage,
Gillqvist, Widlund, Schultz, Fru Bohlin och Herr Svensén samt Stadskamreraren, varemot
som frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Thurfjell, Hanson, Edström och Forsgren.
Av dessa hade Herrar Thurfjell och Hanson anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet
och de övriga hade ej med kallelse anträffats.
Därjämte bevistade Herr t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet.
§ l.
Utsagos Fröken Holm och Herr Lind att jämte Herr Ordföranden onsdagen den 26
innevarande april kl. 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges medlemmar hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 11 nästlidne mars förda protokoll.
§ 3.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 december 1915 beträffande revisorernas
berättelse och Stadsfogdens redogörelse över utestående kommunalrestantier för åren 1903 —
1912 bland annat beslutit att överlämna de berättelsen åtföljande förslagen till avkortning av
kommunalutskylder för nämnda år till Drätselkammaren för yttrande.

Revisorerna hade i sin berättelse föreslagit, att de i Luleå stads huvudbok för år 1914
balanserade kommunalrestantier för åren 1897, 1900, 1901 och 1902 måtte avkortas, då det
nu ej är möjligt att konstatera, vad som fortfarande står ute för Stadsfogdens åtgärd. Dessa
belopp äro:
för år
1897
Kr.
3,917:22
» »
1900
..
»
2,640:13
» »
1901
»
27,547:37
» »
1902
»
5,712:28
Kr. 39,817: —
Beträffande åren 1903, 1904 och 1905 hade revisorerna vidare föreslagit, att de för dessa år
utestående restantierna måtte i sin helhet avkortas, då det av förut nämnd anledning även
beträffande dessa är omöjligt att utröna, vilka personer som restera för dessa år; och utgöra
dessa belopp:
för år 1903
Kr. 2,218:17
» » 1904
» 1,515:71
» » 1905
» 2,072:41
Kr. 5,806:29
Vad slutligen beträffar Stadsfogdens förslag till avkortning av kommunalutskylder för åren
1906—1912, om vilka revisorerna i sin berättelse yttrat, att de borde ingivas till
Stadsfullmäktige i så god tid, att beslut härom kunde fattas innan 1915 års slut, utgöra dessa
enligt av Drätselkontoret upprättade sammandrag följande belopp för de olika åren:
för
år
1906
Kr.
1,264:98
»
»
1907
»
2,170:13
»
»
1908
»
5,696:28
»
»
1909
»
11,352:41
»
»
1910
»
23,608:46
»
»
1911
»
16,379:03
»
»
1912
»
13,056:27
Kr. 73,527: 56
De utestående kommunalutskylder, som sålunda föreslås till avkortning, utgöra enligt
föreliggande redogörelse följande belopp:
för åren 1897–1902
Kr. 39,817: –
» » 1903–1905
»
5,806:29
» » 1906–1912
» 73,527:56
eller tillhopa Kr. 119,150: 85
Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren i anslutning till vad av revisorerna
och Stadsfogden sålunda föreslagits hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta, att
förenämnda oguldna kommunalutskylder för åren 1897–1912, utgörande 119,150 kronor 85
öre, skola avkortas.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla detta Drätselkammarens
förslag.
Vid behandling av detta ärende, vilket vid Stadsfullmäktiges senaste sammanträde bordlagts,
beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Drätselkammarens av Beredningsnämnden tillstyrkta
förslag.
§ 4.

Uti till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade Mimmi Hägglund, Emma Sundbaum och J. G.
Lundvall, vilka av Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet antagits till tobaksspecialister,
anhållit om tillstånd att under den tid seglationen pågår framflytta stängningstiden för deras
butiker till klockan 9 e. m., och hade de som skäl härför framhållit, att stadens kaféer, vilka
jämväl tillhandahålla tobaksvaror, äga rätt att hålla kaféerna öppna till klockan 10 e. m.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta sådan ändring uti de
genom Stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1909, § 13, antagna föreskrifter för
butikernas öppenhållande, att de av Aktiebolaget Svenska Tobaksmonopolet antagna
tobaksspecialister finge under tiden l maj – l november hålla sina cigarrbutiker öppna till
klockan 9 e. m. alla söckendagar.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att avslå framställningen.
§ 5.
Sedan Stadsfullmäktige genom särskilda remisser den 20 augusti, 30 september, 28 oktober
och 25 november 1915 till Lönenämnden för yttrande överlämnat framställningar om
dyrtidstillägg från stadens poliskår samt andra stadens lägre befattningshavare, hade
Lönenämnden nu till Stadsfullmäktige inkommit med följande av motivering åtföljda, förslag:
’Förslag till dyrtidstillägg till de lägst avlönade befattninghavarne:
l:o) Deo, vars inkomst den l januari 1916 utgör högst 2,500 kronor, erhåller dyrtidstillägg för
år 1915.
2:o) Därest man och hustru hava inkomster, vars sammanlagda belopp överstiger 3,000
kronor, erhålla de icke dyrtidstillägg.
3:o) Dyrtidstillägg utgår för inkomsttagare med en årsinkomst
av högst 1,500 kronor
med 10 % å inkomsten
» » 1,700
»
» 9% å
»
» » 1,900
»
» 8% å
»
» » 2,100
»
» 7% å
»
» » 2,300
»
» 6% å
»
» » 2,500
»
» 5% å
»
4:o) För familjemedlem, för vilken befattningshavaren är försörjningspliktig, utgår:
för hustru eller den, som i hustruns ställe fullgör hennes husliga gärning, med 5 kronor per
månad,
för barn under 15 år med 2 kronor per månad,
för annan familjemedlem, som själv är oförmögen att försörja sig, likaledes med 2 kronor per
månad.
5:o) Brandmanskapet, som åtnjuter logementsbostad, mat, uniformsbeklädnad och skodon in
natura, fria utskylder, fri tvätt å underkläder och fria badstubad, erhåller icke dyrtidstillägg.
6:o) Den befattningshavare, som åtnjuter fritt bränsle till sin bostad, erhåller dyrtidstillägg
med 3 % lägre belopp än som utgår till den, som icke åtnjuter sådan förmån.
För arbetsförmän och arbetare, sysselsatta hos staden, har timpenningen under senare tid blivit
höjd i slutet av juli 1914 med 2 öre och den 15 augusti 1915 med 3 öre.
De av dessa, som hava huvudsaklig sysselsättning hos staden, erhålla samma dyrtidstillägg för
familjemedlem, som angives under punkt 4:o) här ovan.’
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att antaga Lönenämndens här ovan intagna förslag till dyrtidstillägg med följande ändringar
och tillägg, nämligen:
att punkt l:o) i förslaget erhåller följande ändrade lydelse: den, vars inkomst under år 1915
uppgått till högst 2,500 kronor, erhåller dyrtidstillägg för år 1915,

att befattningshavare, som har fritt husrum med vedbrand och lyse samt fri kost och tvätt,
skall äga att uppbära hälften av fastställt dyrtidstillägg,
att brandmanskapet skall uppbära familjeunderstöd enligt punkt 4:o) i förslaget, att själva
dyrtidstilläggen utbetalas på en gång nu genast, men tilläggen för hustru och barn under
innevarande års lopp månadsvis i förskott, dock med rätt för Drätselkontoret att, därest i något
särskilt fall sådant anses erforderligt, utbetala beloppen på annat sätt.
Slutligen beslöto Stadsfullmäktige, likaledes på förslag av Beredningsnämnden, att
erforderliga medel till de sålunda beviljade dyrtids-tilläggen skulle anskaffas genom
uttaxering.
§ 6.
Sedan Stadsfullmäktige på framställning av Lönenämnden genom beslut den 26 november
1914 beviljat ett anslag för år 1915 å 100 kronor att ställas till Lönenämndens disposition för
avlönande av en sekreterare, hade nu Lönenämnden till Stadsfullmäktige inkommit med
begäran om ett anslag jämväl för innevarande år för berörda ändamål, vilket anslag nu begärts
förhöjt till 400 kronor. Såsom skäl för denna höjning hade framhållits, att med hittills varande
arvodet det ej rimligen kunde påfordras, att nämndens sekreterare ägnade den tid och det
arbete, som utredningen av de till nämnden överlämnade ärenden påkallade, samt att, därest
framställningen bifölles, det skulle åläggas sekreteraren att efter samråd med ordföranden
eller på grund av beslut av nämnden verkställa all den utredning, som kunde vara erforderlig
för ärendenas avgörande i Nämnden.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att för angivet ändamål för innevarande år bevilja ett anslag av 400
kronor att anskaffas genom uttaxering.
§ 7.
Sedan Atle Burman hos Stadsfullmäktige anhållit att för reglering av tomt N:o l kvarteret
Laken få av staden köpa dess del av tomten, utgörande 160 kvm. utfyllning, hade
Drätselkammaren, då staden icke är skyldig att sälja sin del, utan i stället har rätt att inlösa
övriga delar av densamma, anhållit om Hamndirektionens utlåtande i saken.
Sedan Hamndirektionen därefter meddelat, att den för sin del intet hade att erinra emot den
ifrågasatta försäljningen av tomtdelen, hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige
ville för reglering av tomt N:o 1 i kvarteret Laken till sökanden försälja Luleå stad tillhöriga
del av tomten 160 kvm. till av Stadsingenjören föreslaget pris av 65 öre per kv.-fot eller Kr.
7,37 per kvm. eller för en summa av Kr. 1,179: 20.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag med
föreskrift tillika, att köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden.
§ 8.
Efter föredragning av inkommen berättelse över verkställd granskning av Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 1915, beslöto Stadsfullmäktige
på förslag av Beredningsnämnden att i enlighet med revisorernas hemställan för sin del
bevilja full och tacksam ansvarsfrihet åt anstaltens styrelse och kassaförvaltare för år 1915.
§ 9.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Nilsson föreslagit, att Stadsfullmäktige
ville besluta att tillsätta en kommitté med uppdrag att utreda frågan om anläggning av
vattenledning till Karlsvik och Karlshäll med anslutning till stadens vattenledningsnät.

Beredningsnämnden, som ansåg, att den ifrågasatta utredningen lämpligen borde anförtros åt
Drätselkammaren, hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville remittera ärendet till
Drätselkammaren för utredning och yttrande.
Stadsfullmäktige beslöto att bifalla detta Beredningsnämndens förslag.
§ 10.
På grund av en från Kungl. Medicinalstyrelsen till Stadsläkaren inkommen skrivelse hade
Hälsovårdsnämnden hos Stadsfullmäktige hemställt om vidtagande av föreskrivna åtgärder
för anordnande av en observationsplats för kolera.
Sedan därefter dels Hamndirektionen på förfrågan förklarat, att dylik observationsplats icke
kunde anordnas inom hamnområdet, dels ock nya Stadsläkaren förklarat sig villig att vara
observationsläkare, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att med
underrättelse härom tillika meddela, dels att lämplig plats på redden utanför Tjuvholmssundet
funnes, där för besiktning inkommande fartyg skulle kunna förläggas, dels ock att
desinfektionsugn och epidemisjukhus finnas inom staden.
§ 11.
Uti avgivet yttrande över en av hälsovårdstillsyningsmannen V Oskarsson hos
Stadsfullmäktige gjord framställning om ersättning för en del kostnader i och för utredning
angående anmärkta missförhållanden vid epidemisjukhuset hade Hälsovårdsnämnden
förklarat, att då Oskarsson själv påkallat de personer, vilka uti ifrågavarande sak hörts inför
Nämnden och Oskarsson förty även själv borde vidkännas härav föranledd kostnad, Nämnden
icke kunde tillstyrka Oskarssons framställning.
Beredningsnämnden hade därefter föreslagit, att Stadsfullmäktige ville avslå framställningen.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige att bevilja Oskarsson den begärda
ersättningen kronor 30: 50 att utgå av tillgängliga medel.
§ 12.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 28 oktober 1915 antagit ett av Stadsingenjören
upprättat förslag till ny stadsplan för den s. k. nya stadsdelen norr om Lulsundsgatan och
väster om järnvägen i förening med byggnadsbestämmelser, avseende s. k. öppet
byggnadssätt, hade nämnda förslag genom Byggnadsnämndens försorg hållits å kungjort
ställe tillgängligt för allmänheten samt markägarne inom det område, som av
stadsplaneändringen berördes, genom särskilda kallelsebrev härom underrättats, varvid endast
en anmärkning framställts mot stadsplaneändringen, nämligen av ägaren till fastigheten N:o 5
i kvarteret Älgen, G. Wikström, över vilken anmärkning Stadsingenjören avgivit yttrande.
Byggnadsnämnden hade därefter överlämnat samtliga handlingar i ärendet till
Stadsfullmäktige med hemställan, att Stadsfullmäktige ville utan avseende å den ingivna
protesten ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om stadsplaneändringens
fastställande i oförändrat skick.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att med bifall till Byggnadsnämndens förslag uppdraga åt
Byggnadsnämnden att å deras vägnar hos Kungl. Maj:t begära fastställelse av förslaget i
fråga.
§ 13.
För arbetaren F. R. Sundqvist, som den 27 november 1915 under arbete för staden skadat sig i
ryggen, hade Stadsingenjören i skrivelse till Drätselkammaren begärt ersättning för den tid av
24 dagar Sundqvist enligt läkareintyg varit på grund av skadan oförmögen till arbete med 2
kronor per dag samt för läkarearvode 11 kronor eller tillhopa 59 kronor.

Drätselkammaren hade därefter översänt handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige med
hemställan om bemyndigande att få av olycksfallsersättningsfonden utbetala det begärda
beloppet.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 14.
För arbetaren H. F. Uhlén, som den 4 november 1915 under arbete för staden erhållit en
krosskada å näsan, hade Stadsingenjören i skrivelse till Drätselkammaren hemställt om en
ersättning för den tid av 6 dagar, Uhlén enligt läkareintyg varit oförmögen till ansträngande
arbete, med Kr. 2: 60 per dag samt för läkarearvode 20 kronor eller tillhopa Kr. 35: 60; och
hade Drätselkammaren översänt handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan
om bemyndigande att få av olycksfallsersättningsfonden till Uhlén utbetala det föreslagna
beloppet.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 15.
Uti avgivna yttranden över en från Emma Wennberg inkommen anhållan, att Stadsfullmäktige
ville åt henne upplåta någon bostad, sedan hon sålt sin på stadens mark å fastigheten N:o 232 i
kvarteret Simpan stående byggnad, hade Drätselkammaren och Fattigvårdsstyrelsen hemställt,
att Stadsfullmäktige ville lämna ansökningen utan avseende.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden,
att framställningen icke skulle till någon åtgärd föranleda.
§ 16.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från A.
V. Falk m. fl. å Mjölkudden boende personer om uppsättande av tvänne vattenkastare å
Mjölkudden för gratis tillhandahållande av vatten till befolkningen därstädes ävensom till de
resande, samt Stadsingenjören uti avgivet yttrande på tekniska och andra skäl avstyrkt bifall
till ansökningen, hade Drätselkammaren på de av Stadsingenjören i ärendet anförda skäl hos
Stadsfullmäktige hemställt om avslag å framställningen.
Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att
avslå framställningen.
§ 17.
Sedan garvaren R. R. Ruthberg hos Stadsfullmäktige förnyat sin anhållan att få fullborda den
nybyggnad han utan Stadsfullmäktiges tillstånd uppfört å vretan N:ris 134–135 mot
borttagande av den byggnad han nu bebor, hade Drätselkammaren efter föredragning av ett
utav Stadsbyggmästaren i ärendet avgivet yttrande, däri han av principiella, skäl avstyrkt
Ruthbergs ansökan, remitterat ärendet till Stads-kamreraren för ytterligare utredning, särskilt
beträffande de villkor, på vilka Rutberg kommit i besittning av denna vreta, sedan staden
genom laga kraft ägande dom fått den förklarad som varande stadens egendom.
Efter föredragning av Stadskamrerarens utredning och yttrande hade Drätselkammaren, som
hade för avsikt att jämlikt Stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1909, § 15, med laga
åtgärder fullfölja Fullmäktiges senaste beslut i saken om avslag å Rutbergs ansökning, beslutit
att på av Stadskamreraren anförda skäl hemställa, att Stadsfullmäktige icke ville fästa
avseende vid denna Rutbergs förnyade ansökning i ärendet.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att bifalla Drätselkammarens förslag.
Detta beslut fattades efter votering med 16 röster mot 9, vilka senare avgåvos för ett av Herr
Åhrström väckt förslag, att Stadsfullmäktige måtte bifalla Ruthbergs begäran.

§ 18.
I skrivelse till Drätselkammaren hade t. f. föreståndaren vid elektricitetsverket anfört, att då
Stadsfullmäktige den 12 december 1912, § 4, beslutit, att hyror för de mätare, som verket
behöver för uppmätning av strömförbrukningen, skulle bortfalla, dock att förbrukare, som
därutöver önskade mätare, skulle betala hyra efter de grunder, som vid detta besluts fattande
voro gällande, någon hänsyn icke tagits därtill, att mycket små förbrukare finnas, för t. ex. en
källarlokal, ett magasin eller dylikt, för vilka årsavgiften endast uppgår till en eller ett par
kronor och för vilka konsumenter således mätarekostnaden för staden uppgår till högre belopp
än strömavgiften; och hade föreståndaren föreslagit, att Drätselkammaren ville gå i författning
om sådan ändring i ovan anförda beslut, att en minimiavgift bestämmes av 5 kronor, beräknad
per år, varvid skillnaden mellan avgiften för ström och detta minimibelopp uppföres å sista
terminens räkning såsom mätarehyra.
Med åberopande av vad föreståndaren sålunda anfört hade Drätselkammaren därefter
föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bestämma en minimiavgift per år av 5 kronor för
abonnenter med mätare.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§ 19.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från Länsstyrelsen
inkommen skrivelse jämte handlingar och ritningar rörande det nu omarbetade förslaget till
vanlig väg Luleå–Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden, i vilken skrivelse yttrande
begäres, huruvida Stadsfullmäktige äro villiga att låta bygga och för framtiden underhålla den
inom Luleå stads område fallande delen av vägen enligt kapten C. Skarstedts den 6 juni 1915
dagtecknade förslag.
Enär det kunde befaras, att det till vägförslaget fogade kostnadsförslag på grund av stegrade
arbets- och materialpriser m. m. skulle visa sig otillräckligt, hade Drätselkammaren hos
kapten Skarstedt anhållit, att han ville för stadens räkning revidera och eventuellt komplettera
förslaget i fråga, och hade kapten Skarstedt därefter inkommit med ett av betänkande åtföljt
reviderat kostnadsförslag, daterat den 25 februari 1916, enligt vilket vägen, som utgjorde
3,464 meter, med bank och bro skulle kosta 69,200 kronor, varav inom Luleå stads icke
planlagda område skulle falla 2,181 meter med en kostnad av 59,200 kronor.
Av ärendets föregående behandling hos Stadsfullmäktige antecknades, att Stadsfullmäktige
den 15 juni 1911 beslutit att för den händelse sedvanligt statsbidrag eller två tredjedelar av
beräknade kostnaden 63,900 kronor för den del av vägen, som faller inom stadens område,
kunde erhållas, anlägga ifrågavarande väg i enlighet med alternativa förslaget V, enligt vilket
förslag järnvägens bidrag ingick med 15,000 kronor, vadan stadens kostnad då antogs bliva en
tredjedel av 63,900 kronor, minskat med 15,000 kronor, eller 6,300 kronor. Tolkningen av
villkoren för erhållande av statsbidrag var emellertid som det visat sig felaktig, varför stadens
kostnad enligt förenämnda
Stadsfullmäktiges beslut blir 63,900 – 15,000 = 16,300 kronor
3
Efter anteckning vidare att då enligt nu föreliggande förslag järnvägen utför viadukten över
bangården i sin helhet, varför dess kontanta bidrag bortfaller, den beräknade kostnaden för
stadens vägdel enligt kapten Skarstedts reviderade kostnadsförslag av den 25 februari 1916
skulle bliva 59,200 kronor och stadens kostnad således bliva 19,733 kronor 33 öre, hade
Drätselkammaren vid slutlig behandling av ärendet hemställt, att Stadsfullmäktige ville
förklara sig villiga att mot sedvanligt statsbidrag låta bygga och för framtiden underhålla inom
Luleå stads område fallande delen av vägen enligt kapten C. Skarstedts den 6 juni 1915

uppgjorda förslag med de ändringar, som framgå av kapten Skarstedts förnyade betänkande
och reviderade kostnadsförslag av den 25 februari 1916.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämndeu att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit, samt bestämde, att
för vägbyggnaden erforderliga medel skulle anskaffas genom lån.
Detta Stadsfullmäktiges beslut var enhälligt.
§ 20.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade Herr Wallin föreslagit, att indrivningen av
pensionsavgifterna till allmänna pensionsförsäkringen skulle på försök ordnas på så sätt, att
avgifterna efter därom i tidningarna gjort tillkännagivande skulle upptagas av genom
Drätselkammaren utsedda inkasserare, manliga eller kvinnliga, genom personliga besök hos
de avgiftspliktige eller deras arbetsgivare samt att kostnaden härför, högst 1,000 kronor,
skulle bestridas av det under rubrik 36 i 1916 års utgiftsstat upptagna beloppet 6,000 kronor.
Sedan Stadsfullmäktige remitterat motionen till Drätselkammaren, hade Stadskamreraren i
infordrat yttrande under framhållande att då, innan Stadsfogden avgivit redovisning för
resultatet av indrivningen, någon parallell indrivning från kommunens sida icke kan äga rum
enligt Förordningen om kommunstyrelse i stad § 70 mom. 2, den av motionären föreslagna
indrivningen helt visst icke skulle kunna, komma i gång så tidigt, att avgifterna blevo
inlevererade ’i behörig tid’, alternativt föreslagit, att det av motionären föreslagna beloppet av
1,000 kronor måtte användas för tillsättande av en extra eller tillfällig exekutionsbetjänt, som
skulle förordnas av Magistraten och få sig till uteslutande verksamhetsområde anvisat
indrivningen av grundavgifterna till pensionsförsäkringen.
Drätselkammaren hade därefter hos Stadsfullmäktige hemställt om bifall till det av
Stadskamreraren gjorda alternativa förslaget.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden
att då en missuppfattning av motionärens avsikter från Drätselkammarens sida syntes
föreligga, återremittera ärendet till Drätselkammaren.
§ 21.
Stadsfullmäktige hade till Hälsovårdsnämnden för yttrande remitterat dels ett av
Folkskolestyrelsen upprättat förslag till förändrad instruktion för undersökningsläkaren vid
Luleå folkskolor, dels en skrivelse från pensionsnämndens ordförande angående ändring i
Stadsläkarens instruktion1, dels ock ett från Fattigvårdsstyrelsen inkommet förslag till ändring
i samma instruktion.
Över dessa förslag hade Stadsläkaren avgivit yttrande och därvid på anförda skäl hemställt,
dels att Nämnden ville avstyrka bifall till desamma, dels att Nämnden ville hos
Stadsfullmäktige förorda ett av honom upprättat förslag till instruktion för
undersökningsläkaren vid Luleå folkskolor så lydande:
’Undersökningsläkaren vid Luleå folkskolor åligger:
l:o) att vid början av läsåret undersöka samtliga i småskolan intagna samt till folkskolans
första och fjärde klasser uppflyttade barn, att i särskild liggare enligt av Folkskolestyrelsen
fastställt formulär göra anteckning över sådana barn, som i ett eller annat hänseende förete
sjukliga symptom, att med ledning av denna liggare, som av folkskolans överlärare vid
förefallande behov skall tillhandahållas skolläkaren, efter varje läsårs slut till
Folkskolestyrelsen inkomma med redogörelse för de undersökta barnens hälsotillstånd vid
undersökningstillfället,
2:o) att på begäran av överläraren under sin mottagningstid undersöka och avgiva utlåtande
över sådana barn, som ur skolsynpunkt kräva läkareundersökning,

3:o) att utfärda de läkareintyg, som fordras för intagning av skolbarn å uppfostrings- eller
sinnesslöanstalt,
4:o) att gå skolstyrelsen och överläraren till hända med råd och förhållningsregler rörande de
hygieniska förhållandena i skolan’.
Uti avgivet yttrande i ärendet hade Hälsovårdsnämnden anfört, att Stadsläkaren enligt
Nämndens förmenande icke jämlikt gällande författningar, instruktion och praxis kunde anses
skyldig att utan skäligt vederlag underkasta sig den ökning i arbetsbördan, som bleve en följd
av de föreslagna ändringarne i och tilläggen till hans instruktion, vadan Nämnden, som för
övrigt ansåge de avgivna förslagen ställa allt för stora fordringar på Stadsläkaren, på det
bestämdaste måste avstyrka deras antagande.
Beträffande det av Stadsläkaren ingivna förslaget till instruktion för undersökningsläkaren vid
Luleå folkskolor hade Nämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville för sin del godkänna
detsamma.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla, vad Hälsovårdsnämnden sålunda föreslagit.
§ 22.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Revisionsberättelse över Luleå Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning år 1915;
2:o) Hälsovårdsnämndens förslag om fri kost å epidemisjukhuset för personer, som åtfölja de
sjuka for att biträda vid deras skötsel;
3:o) Herr Lindgrens motion om utredning rörande lämpligaste sättet att ordna indrivningen av
oguldna kommunalutskylder.
§ 23.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) Fritz von Garreltz' begäran om ersättning för olycksfall i arbete för stadens räkning;
2:o) A. Holms m. fl:s framställning att få ha skidbacken å Gültzauudden kvarstående i 25 års
tid;
3:o) En framställning från kreatursägare i Mjölkudden om åtgärder för avhjälpande av
bristen på mulbete för deras kreatur;
4:o) Lokalavdelningens n:r 230 av Svenska arbetares allm. sjuk- och begravningskassa
begäran om bidrag för år 1916.
§ 24.
Sedan Konungens Befallningshavande i länet genom allmän kungörelse kallat delägare i
fiskevatten inom Luleå stads och Nederluleå sockens område att själva eller genom ombud
sammankomma inför Konungens Befallningshavande å länsstyrelsens sessionsrum i Luleå
den 29 innevarande april klockan 12 på dagen för att höras över ett av fiskeriintendenten i
övre norra distriktet uppgjort förslag till fiskeri-stadga för Norrbottens läns saltsjöområde med
undantag av Nedertorneå socken, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden
att utse vice ordföranden i Drätselkammaren l:ste lantmätaren H. K. Brändström att såsom
stadens ombud vid nämnda sammanträde närvara för att stadens rätt bevaka och dess talan
föra.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herman Fernlund, Siri Holm, Algot Lind.

År 1916 den 26 april efter därom förut publicerad kungörelse offentligen uppläst, betygar
Å tjänstens vägnar:
A. Holm.”

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 20 april
1916.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm, Aurén, och Olsson ävensom
Hamnmästaren.
§1.
I skrivelse hade Hamnmästaren framhållit att den förutvarande segelrännan i Skurholmfjärden
delvis igenfyllts genom vägbyggnaden över nämnda fjärd. De muddringsarbeten som där
måste utföras för att åstadkomma en trafikabel led för mindre farkoster, komme genom
byggnaden att få betydligt större omfattning än som ursprungligen var tänkt och torde
desamma komma att taga större delen av sommaren i anspråk. Då muddringen sålunda icke
lämpligen kunde utföras med hamnens ångkranpråm hade Hamnmästaren föreslagit att
Hamndirektionen måtte av Piteå stad förhyra ett där befintligt mindre så kallat
Paternosterverk, vilket visserligen dreves för hand, men som med obetydlig förändring skulle
kunna drivas med maskinkraft, vartill den 5 hästkrafters råoljemotor skulle vara tillräcklig.
Vidare hade Hamnmästaren föreslagit att för avförande av muddret tvenne mindre pråmar av
dimensionerna 5.3.0.6 meter finge byggas av 1 ½ tums bräder på klink med spant av
vinkeljärn. Enligt vad Hamnmästaren sålunda föreslagit skulle kostnaderna för 3 månaders
muddring ställa sig sålunda:
Hyra för mudderverk
Kr. 750:Anskaffning av en 5 hkr. Råoljemotor
1000:.Remskivor och diverse monteringsarbeten
200:utförda vid hamnens verkstad
Driftkostnader under 75 arbetsdagar beräknade
1875.:efter fyra mans besättning jämte bränsle och
övriga förnödenheter
Två avföringspråmar
1000:Oförutsedda avgifter
275:Summa
5200:Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att låta verkställa den sålunda föreslagna
uppmuddringen i enlighet med av Hamnmästaren uppgjort program och kostnadsförslag.
Protokollet förklarades härutinnan genast justerat.
§2.
Kommanditbolaget Burman & Co hade anhållit om permanent kajplats för tre pråmar vid
långkajen för lossning av cirka 2000 stds sågat virke för vidare transport till Narvik ävensom
om tillstånd att för virkets lossning och lastning få tillfälligtvis uppsätta tre elektriska kranar
på kajen. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen bordlägga detsamma med

uppdrag till Hamnmästaren att av sökandena inhämta närmare upplysningar huru de tänkt sig
saken ordnad.
§3.
Till Ingeniören A.H.R.Sjöstedt utanordnades en räkning för uppgörande av program för
elektrisk belysningsanordning å färjan.

Justeradt den 9/8 1916.
Gustaf Burström”

Som ovan
In fidem
Hilding Glimstedt

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
25 april 1916.
Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Sjöstedt.
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren.
§1.
Sedan tvenne anbud inkommit å förhyrning av restaurantbyggnaderna under kommande
hyresår, nämligen från Luleå Godtemplars restaurantförening, som erbjöd samma hyra som
innevarande år eller 560 kronor samt från Föreningen Vita Bandet, som förklarade sig icke
kunna erlägga så stor hyra, som förut erlagts, men ej heller ämnade skaffa sig inkomster
genom anordnande av danstillställningar o.dl., föredrogs ett av stadskamreraren i ärendet
enligt uppdrag avgivet yttrande, däri han föreslår bl.a. att en parkvakt, för vilken bostad kunde
beredas i västra delen av tennispaviljongen, borde anställas för tillsyn av park och byggnader,
renhållning av parken m.m. och även borde anförtros handhavandet av serveringen i den 8kantiga byggnaden och handhavandet av kägelbanan; och skulle medelst denna anordning
uthusbyggnaden vid den 8-kantiga paviljongen kunna borttagas, i det att kaffekök och
serveringsrum finnas inredda i den 8-kantiga byggnaden. Sedan vidare föredragits ett av
stadsbyggmästaren på begäran av Vita Bandet uppgjort kostnadsförslag över de arbeten, vilka
utöver de underhållsarbeten, som finnas upptagna i innevarande års stat, borde utföras å den
8-kantiga byggnaden eller 350 kronor samt antecknat blivit, att Luleå Godtemplars
restaurantförening, som under innevarande hyresår fått sig restaurantbyggnaderna upplåtna
endats mot villkor att danstillställningar icke anordnades eller förekomme å området, icke
efterkommit denna bestämmelse utan som förut hållit offentlig dansbana, beslutade nämnden
dels att med avslag å Luleå Godtemplars restaurantförenings anbud erbjuda Föreningen Vita
Bandet, som ansågs kunna lämna bättre garantier för ordningen på platsen, att för ett belopp
av 200 kronor, vilket nämnden förbehöll sig rätt att höja för kommande år, hyra den 8-kantiga
paviljongen med tillbyggnad och terrass för en tid av 1 år f.o.m. i nästkommande maj med
företrädesrätt vid förnyad uthyrning samt mot villkor att hålla rent på närmaste området
omkring restaurantbyggnaderna,
dels ock att anställa en parkvakt med bostad i tennispaviljongen för tillsyn av park och
byggnader, renhållning i parken m.m. samt handhavandet av kägelbanan. Detta beslut fattades
efter votering med 4 röster mot 1, herr Sander, vilken yrkade att samtliga byggnader, som
nuvarande hyresgäst disponerade, måtte utan avgift upplåtas till Föreningen Vita Bandet mot
skyldighet att hålla parkvakt för tillsyn av parken och densammas renhållning. Nämnden
beslutade vidare att uppdraga till stadsbyggmästaren att av föreslagna arbeten å den 8-kantiga
byggnaden utföra posterna ”Strykning en gång med oljefärg väggar och tak å glasverandan”
Kr.140:- och ”Uppsättning av ny flaggstång” Kr. 25:-, tillsammanas Kr.165:-, att uppdraga till

stadskamreraren att inkomma med förslag till instruktion för parkvakten; samt att anmoda
stadsbyggmästaren att inkomma med förslag till lämplig inredning av bostad i
tennispaviljongen för parkvakten, samt att anmoda stadsbyggmästaren att inkomma med
förslag till lämplig inredning av bostad i tennispaviljongen för parkvakten.
§2.
Den 10 oktober 1912 beslöto stadsfullmäktige i Luleå att tillsätta en kommitté om 4 personer
med uppdrag dels att underrätta, huruvida och i vad mån nu gällande instruktion,
anställningsvillkor, arbetsrätt m.m. för stadsingenjören och eventuellt stadsbyggmästaren hava
förorsakat ett fördröjande av stadens arbeten eller av beslutsfattande i föreliggande ärenden
och dels att, om undersökningen därtill giver anledning för nämnda befattningshavares
tjänstgöring föreslå sådana anordningar t.ex. ändringar i instruktion, arbetstid,
anställningsvillkor m.m att en hastigare behandling av ovanberörda ärenden må kunna ske.
Den sålunda tillsatta kommittén har efter verkställd utredning enat sig om att föreslå
stadsfullmäktige att till ordnande av stadens tekniska förvaltning f.o.m. 1916 års ingång
1:o inrätta ett tekniskt kontor
2:o vid tekniska kontoret anställa en byggnadschef, som tillika är stadsingenjör och en andre
ingenjör samt en arbetsinspektor.
3:o bestämma såsom avlöning åt dessa ordinarie tjänstemän, för Byggnadschefen och Stadsingenjören …… Lön
Tj.göringspengar Ålderstillägg Slutlig lön och tjg.peng.
4000 kr.
2000 kr.
500 kr.eft 5 år
7000 kr.
Eft. 10 år 500kr
För andre ing. 2300 kr.
1200 kr.
500kr
500kr 4000 kr.
Arbetsinspekt.

1400 kr.

700 kr.

Lön, tj.peng efter 5 år eftr 10 år Slutlig avlöning
eller tillhopa…..11600
12900

300kr
13700

300kr

2700 kr.
13700

4:o tillika lämna ett anslag till rit- och skrivbiträde av 800 kronor att i mån av behov efter
tekniska nämndens bestämmande användas, samt tillika lämna drätselkammaren i uppdrag att
upprätta och inkomma med förslag till reglemente och instruktion för tekniska kontoret och
dess tjänstemän, under förutsättning av stadsfullmäktiges bifall till det väckta förslaget hava
kommiterade tillika föreslagit dels att stadsingenjören E.Kinnman, stadsbyggmästaren
J.Wikberg och elektricitetsverksföreståndaren, ingenjör R. Bergman uppsägas från sina
befattningar minst 6 månader före den 1:a januari 1915, dels att drätselkammaren får i
uppdrag att så snart som reglemente och instruktion av stadsfullmäktige blivit antagna för
tekniska kontoret och dess tjänstemän, annonsera de nya platserna lediga till ansökan, mottaga
ansökningarne och tillsammans med byggnadsnämnden upprätta förslag till tjänsternas
tillsättande. Vid behandling av detta ärende beslöt tekniska nämnden anföra följande:
Av kommiterades utlåtande framgår att det framställda förslaget avser att tillgodose följande
huvudönskemål, nämligen, att genom centralisering av stadens tekniska förvaltning ernå att
ansvaret för hela förvaltningen samlas i en person (byggnadschefens) hand, varigenom större
enhetlighet skulle vinnas för de tekniska arbetena; att nedbringa antalet tjänstemän med högre
utbildning till högst två; att genom anställande av en praktisk och erfaren arbetsförman eller
arbetsinspektör ernå en så effektiv tillsyn som möjligt vid utförande av stadens arbeten.
Tekniska nämnden är fullt ense med kommitterade om lämpligheten av att dessa önskemål vid
en omorganisation av stadens tekniska förvaltning bliva tillgodosedda. Emellertid finnes
såsom även av kommiterades utredning framgår tvenne olika vägar för detta ändamåls
vinnande. Den ena torde vara att i huvudsak följa motionärens anvisning att genom ändringar

i instruktion, anställningsvillkor m.m för de nuvarande tjänstemännen från deras befattningar
och inrätta helt nya dylika med nya avlöningsvillkor och tjänsteåligganden m.m. För tekniska
nämnden står det dock utan vidare klart att endast mycket tvingande förhållanden, borde
föranleda ett frångående från den förstnämnda vägen för rättelses vinnande, då det givetvis
måste vara oförenligt med stadens fördel att utan sådana skäl frånsäga staden den samlade
erfarenhet om stadens olika behov och kännedom om de lokala förhållanden som de
nuvarande tjänstemännen under en mångårig verksamhet i stadens tjänst utan tvivel vunnit.
Härtill kommer att de anmärkningar mot stadsingenjör och stadsbyggmästare, som av
kommitterade framställts synes uteslutande vara av sådan art att rättelse utan större svårighet
kan vinnas till och med enbart genom komplettering av gällande instruktioner. Tekniska
nämnden är för den skull av den uppfattningen att en centralisering av stadens tekniska
förvaltning mycket väl låter sig göra utan de genomgripande ändringar kommitterade
ifrågasatt. Innan emellertid nämnden framlägger närmare förslag härtill anser sig nämnden
böra framhålla hurusom enligt nämnden åsikt det av kommiterade framlagda förslaget till
omgestaltning av tekniska förvaltningen i varje fall ej kan anses fullt tillfredställande.
Beträffande först då anställandet av en byggnadschef med begynnelseavlöning av 6000 kronor
år motiverar kommitterade detta förslag med hänvisning till att staden därigenom skulle hava
större utsikter kunna erhålla en person med stor kapacitet och om detta lyckas, större
möjlighet att få behålla honom. Om kommitterade härmed avsett att till byggnadschef söka
vinna någon person med särskilt framstående duglighet och erfarenhet vid arbete inom väg
och vattenbyggnadsfacket till tekniska nämnden framhålla att detta ändamål ej kan tänkas
vunnet allenast genom de föreslagna avlöningsförmånerna utan torde nog ock erfordras att
arbetet i tjänsten vore sådant att innehavaren skulle kunna där få användning för sin förmåga
och erfarenhet genom handhavandet av dylika arbeten av mera krävande art. För stadens
räkning ifrågakommande arbeten äro emellertid i regel av synnerligen enkel beskaffenhet
såsom kommiterade ock bl.a tydligt angiva genom framhållandet av att den ifrågasatta
arbetsinspektoren skulle närmast omhänderhava desamma. Storleken av den föreslagna
avlöningen torde för övrigt ej heller vara sådan att den verkar särskilt lockande för ingenjörer
med angivna kvalifikationer. Det synes tekniska nämnden därjämte vara mycket stor
sannolikhet för att vid ett tillsättande av nämnda byggnadschefsbefattning nuvarande
stadsingenjören, som kan antagas komma att söka densamma, skulle bliva den som närmast
komme ifråga och att sålunda det framställda förslaget allenast komme att innebära en
förbättring av avlöningsförmånerna för nämnde tjänteman. Tekniska nämnden, som anser att
nuvarande stadsingenjören, innehar tillräckliga kvalifikationer även för tjänsten som stadens
byggnadschef hyser för den skull den uppfattningen att anledning icke föreligger till höjning i
nuvarande avlöningen för nämnda be-fattning ur den av kommitterade angivna synpunkt.
Kommiterade hava vidare föreslagit tillsättandet av en 2:dra ingenjör vilken enda funktion,
enligt kommittéutlåtandet angives vara såsom chefens närmaste man. Den sålunda tillämnade
tjänsteställningen för denne ingenjör synes ge vid handen att kommitterade avsett att hans
huvudsakliga utbildning skulle liksom för byggnadschefen ligga inom väg- och
vattenbyggnadsfacket. Genom en sådan anordning skulle emellertid vid den tekniska
förvaltningen komma att saknas någon inom det elektriska facket utbildad tjänsteman för
skötseln av stadens elektricitetsverk, vilket givetvis vore en brist, som ej skulle kunna tillåtas.
Skulle å andra sidan den föreslagna ingenjörsbefattningen tillsättas med en elektrotekniker
blir innehavaren givetvis icke lämplig som byggnadschefens närmaste man, då han i så fall
icke torde vara kompetent att biträda denne inom det arbetsområde, där byggnadschefen har
sin viktigaste verksamhet. En person utbildad inom såväl elektriska som
vägvattenbyggnadsfacket torde säkerligen icke stå att finna. Skulle befattningen som 2:dre
ingenjör tillsättas med en elektrotekniker vill tekniska nämnden framhålla att enligt nämndens
uppfattning, bleve det då icke möjligt för byggnadschefen att medhinna fullgörandet av det

honom i så fall åliggande arbetet, då detta komme att omfatta såväl nuvarande
stadsingenjörens som stadsbyggmästarens huvudsakliga skyldigheter. Det synes tekniska
nämnden härav som om den av kommitterade föreslagna 2:dre ingenjören helst bör vara en
väg- och vattenbyggnadsingenjör med god kännedom och erfarenhet om husbyggnader, då till
hans närmaste tjänsteåligganden torde höra till tillsynen och underhållet av stadens
husbyggnader samt övervakandet under stadsingenjörens ledning av den enskilda
byggnadsverksamheten inom staden.
Förslaget om tillsättandet av en arbetsinspektor för närmaste tillsynen vid stadens arbeten
biträdes obetingat av nämnden, som anser behovet av en sådan befattning föreligga.
Kommitterade hava slutligen angivit att ett belopp av 800 kronor pr år borde ställas till
tekniska nämndens förfogande för bestridande av eventuellt erforderligt rit- och skrivbiträde å
tekniska kontoret. Härtill anser sig nämnden böra uttala att detta belopp synes alltför ringa för
avsedda ändamålet särskilt med tanke på det ganska omfattade ritarbete, som enligt förslaget
kommer att påvila tekniska kontoret i och för utförandet av kartor, ritningar m.m. för
allmänhetens behov och på dess bekostnad. Det synes för övrigt tekniska nämnden som en
brist i det framställda omorganisationsförslaget att detsamma ej omfatta anställandet av
tillräckligt antal tjänstemän å tekniska kontoret för att förekommande arbete skola kunna i
regel väntas utförda av ordinarie personal. Det bör nämligen enligt nämndens uppfattning
endast undantagsvis ifrågakomma att anställa tillfällig hjälp å kontoret och då för varje fall
med anledning av något visst särskilt betydande eller brådskande arbete.
I anslutning till vad tekniska nämnden sålunda anfört anser nämnden nödvändigt att vid en
omorganisation av stadens tekniska förvaltning en särskild tjänsteman anställes för
handhavandet av de med skötseln av stadens elektricitetsverk förenade göromålen. Denne
tjänsteman bör vara elektriker och innehava tjänsteställning och avlöningsförmåner
motsvarande dem, som ifrågasattes för den föreslagna arbetsinspektorsbefattning, Genom en
sådan tjänstemans anställande kommer ock antalet fast anställda tjänstemän å tekniska
kontoret att ökas så att med stor sannolikhet kan antagas att där förekommande rit- och
skrivarbete skola i regel kunna av denna personal medhinnas. Nämnden vill i detta
sammanhang framhålla att nämnden förutsätter att såväl den blivande arbetsinspektoren som
den elektriska verkmästaren skola vara så kvalificerade att de kunna å tekniska kontoret
biträda vid där förekomna göromål av nämnda art.
De tjänstemän, som enligt tekniska nämndens förmenande böra finnas anställda å tekniska
kontoret skulle sålunda komma att utföras av en byggnadschef och stadsingenjör, en 2:dre
ingenjör, en arbetsinspektor och en elektrisk verkmästare.
Såsom redan ovan uttalats anser nämnden lämpligt att åt nuvarande stadsingenjören även
uppdrages den föreslagna byggnadschefsbefattningen. Avlöningen synes nämnden böra höjas
med 500 kronor mot den f.n. utgående med hänsyn till mistade sportlerinkomster.
Beträffande den föreslagna 2:dre ingenjörsbefattningen för vilken avlöning synes böra utgå på
sätt kommittén föreslagit har inom tekniska nämnden ifrågasatts huruvida ej denna befattning
kunde ersättas med en verkmästare eller byggnadsinspektorsbefattning. Nämnden har
emellertid ansett att om ock detta i det stora hela borde kunna gå för sig en sådan anordning
dock ej bleve lämplig, emedan i så fall närmaste under stadsingenjörens – byggnadschefen
komme att stå trenne jämnställda var och en endast inom sitt specielle område utbildade
underbefäl, varigenom svårigheter bl.a. kunde befaras uppstå vid vikariatet för
stadsingenjören under semester eller annorledes då denne ej bestrede sin tjänst. Likaledes är
att ihågkomma att vid sådant fall stadsingenjören – byggnadschefen ej vid sin sida komme att
hava någon tjänsteman tillräckligt kvalificerad för att biträda honom inom samtliga de till
hans tjänst hörande arbetsområden, vilket givetvis komme att bereda olägenheter och
svårigheter särskilt vid de tillfällen då arbete med mätningar och utredningar hopats. Även bör
bemärkas att kraven på den blivande arbetsinspektorens teoretiska kompetens och

erfarenheter måste ställas avsevärt höga vilket torde medföra nödvändigheten att ej obetydligt
öka avlöningen för denna befattning utöver vad nämnden eljest anser tillräckligt. Med hänsyn
till dessa förhållanden har tekniska nämnden kommit till den bestämda uppfattningen att ett
rationellt ordnande av stadens tekniska förvaltning kräver tillsättandet av en 2:dre ingenjör
såsom byggnadschefens närmaste man samt att den blivande innehavaren av denna befattning
helst bör vara väg- och vattenbyggnadsingenjör med god kännedom och arfarenhet om
husbyggnader. Angående möjligheten att för den avlöning nämnden avser för 2:dre
ingenjörsbefattning erhålla lämplig person, synes detta ej böra möta några större svårigheter.
Särskilt torde befattningen bliva lockande för yngre ingenjörer, då den påtagligen medför
avsevärda meriter för ett senare sökande av en annan bättre avlönad tjänst inom det
kommunala facket.
Emellertid vill tekniska nämnden uttala att då befattningens innehavare närmast bör svara för
tillsyn och underhåll av stadens husbyggnader synes lämpligt att under en övergångstid
nuvarande stadsbyggmästaren tilldelas densamma om han är villig mottaga den samt att i så
fall det uppdrages åt honom att vara byggnadsnämndens biträde att tillhandagå vid den
gransking av husbyggnadsritningar, som där förekommer.
Tekniska nämnden ansluter sig till kommitterades åsikt att stadens tekniska tjänstemän bör
helt ägna sig åt sina tjänster och icke tillåtas åtaga sig avlönat arbete från annat håll. Även så
anser nämnden i likhet med kommitterande att en viss minimiarbetstid bör vara bestämd för
tjänstemännen å tekniska kontoret och synes denna kunna bestämmas till 7 timmar per
arbetsdag.
Beträffande avlöningen till arbetsinspektion hava kommitterande föreslagit densamma till
2100 kronor pr år med förhöjning till 2400 kronor efter 5 år och till 2700 kronor efter 10 års
tjänst. Tekniska nämnden anser emellertid med hänsyn till önsvärdheten av att erhålla för
såväl inner- som yttertjänst fullt kvalificerad person att dessa avlöningsbelopp bör höjas med
300 kr. till 2400 kr. resp. 2700 och 3000 kr. efter 5 och 10 års tjänst.
Avlöningen till elektr.verkmästaren synes av motsvarande skäl böra bestämmas till samma
storlek.
Avlöningsstaten för tekniska kontorets tjänstemän skulle sålunda enligt nämndens förslag
komma att utgå på följande sätt.
Begynnelselön
Byggnadschefen
2:dre ingenjören
Arbetsinspektoren
Elektr.verkmäst.
Eller tillhopa

5500
3500
2400
2400
13800

lön efter
5 år
6000
4000
2700
2700
15400

lön efter
10 år
6500
4000
3000
3000
16500

slutlig lön
6500
4000
3000
3000
16500

Kostnaden för stadens tekniska förvaltning uppgår f.n. enligt den av kommitterade verkställda
utredningen till följande belopp
Begynnelselön
Summa

14000

lön efter
5 år
15500

lön efter
10 år
16500

slutliga lön
16500

Då ersättningar för utarbetandet genom tekniska kontorets tjänstemän av vissa kartor m.m. för
enskilda personer enligt föreliggande förslag avses att erläggas till drätselkontoret och inflyta
i stadens kassa och dessa inkomster beräknas uppgå till c:a 500 kronor pr år förslagets
genomförande kräver något lägre utgifter än de som f.n. utgå för stadens tekniska förvaltning.

Tekniska nämnden hemställer sålunda att stadsfullmäktige måtte besluta
Att inrätta ett tekniskt kontor
Att vid detta kontor anställa dels nuvarande stadsingenjören såsom
byggnadschef och stadsingenjör, dels en 2:dre ingenjör, en arbetsinspektor och en elektrisk
verkmästare.
Att fastställa följande avlöningsförmåner för dessa tjänstemän.

Byggnadschefen
2:dre ingenjören
Arbetsinspektoren
Elektr. verkmästaren

Lön

tj:pengar

3700
2300
1600
1600

1800
1200
800
800

ålderstillägg
eft. 5 år
500
500
300
300

eft. 10 år
500
300
300

slutlig lön
och tj:peng.
6500 kr.
4000 kr.
3000 kr.
3000 kr.

Att lämna drätselkammaren i uppdrag att upprätta och inkomma med förslag till
reglemente och instruktion för tekniska kontoret och dess tjänstemän.
Slutligen har tekniska nämnden velat förklara sig icke hava något att erinra mot bifall till de
förslag kommitterade framställt i anledning av de vid den verkställda utredningen upptäckta
och framhållna bristerna, vilka oavsett om omläggningen av hela tekniska förvaltningen
kommer att ske eller ej, måste undanrödjas för att reda och ordning må införas å
stadsingenjörskontoret, men att, då en del av de anmärkta bristerna redan blivit avhjälpta, det
av kommitterade för ändamålet föreslagna beloppet kronor 2500:- kan sänkas till kronor
2000:-.
Mot detta beslut anförde herr Sander reservation enligt följande lydelse:
Andre ingenjören ersättes med stadsbyggmästaren Wikberg såsom tekniskt biträde åt
byggnadsnämnden mot ett årligt arvode av 2400 kronor samt ett tekniskt biträde åt
stadsingenjören mot ett årligt arvode av 2100 kronor.
Sysselsättningar:
Stadsbyggmästaren Wikberg skall närvara vid byggnadsnämndens samtliga sammanträden
samt vid övriga nämnder där sådana frågor som tillhöra hans tjänsteområde förekomma,
uppgöra förslag till underhålls- och ny- eller tillbyggnadsarbeten, kontrollera att dessa bliva
riktigt utförda och avsyna desamma. Hans befattning skulle sålunda i huvudsak vara
förslagsställare och kontrollant. Han uppgör alla ritningar själv utan anlitande av stadens
tjänstemän eller av byggnadskontoret. Extra ersättning för dessa utgår dock icke annat än för
nybyggnadsritningar då byggnadskostnaden överstiger 30000 kronor och skall då utgöra högst
25 % av gällande arkitekttaxa.
Tekniskt biträdet hos stadsingenjören skall vara fullt hemma i de på stadsingenjörskontor
förekommande göromål samt ha förutsättningar för att kunna biträda vid tillsyn av underhåll å
alla stadens husbyggnader m.m., att biträda stadsbyggmästaren vid dennes besiktning av
stadens hus och lägenheter för uppgörande av förslag till stat samt vid slutbesiktningar av
arbeten, han skall ha närmast tillsyn över stadens förråd samt i andra avseenden deltaga i
arbete på sådant sätt att han framdeles skulle kunna befordras till 2:dre ingenjör.
Stadskamreraren anhöll att få till protokollet antecknat att han under sammanträdet framställt
följande förslag:
Den av tekniska nämnden föreslagna omgestaltningen av den tekniska förvaltningen innebär
bl.a. indragning av stadsbyggmästartjänsten. Stadsbyggmästaren har för drätselkammarens
räkning handhaft tillsynen och underhållet av stadens byggnader m.m., men även haft viktiga
uppdrag att sköta i egenskap av tjänsteman hos byggnadsnämnden icke blott beträffande

övervakandet av byggnadsstadgans och byggnadsordningens efterlevnad m.m., utan vad lika
viktigt är haft till uppgift att stå allmänheten till tjänst med ritningar till nybyggnader, till- och
ombyggnader m.m. Det är säkerligen av vikt icke endast för stadens invånare att ha en
arkitektkunnig person på platsen utan även för staden, som i första hand måste stå ansvaret för
att staden icke förfulas med banala och osköna byggnader. Även om stadsingenjören och hans
biträde, andra ingenjören, skulle tänkas vara arkitektkunniga, kunna de i alla händelser, då
enligt tekniska nämndens förslag ’stadens tekniska tjänstemän helt böra egna sig åt sina
tjänster och icke tillåtas åtaga sig arbete från annat håll’, icke ersätta stadsbyggmästaren i hans
egenskap av byggnadsnämndens tjänsteman i ovannämnda avseende, även om detta låter sig
göra beträffande hans göromål för drätselkammarens räkning och byggnadsnämndens övriga
göromål.
Som jag anser att denna del av stadens förvaltning och utveckling är synnerligen viktig och då
någon person icke torde slå sig ned här som praktiserande arkitekt utan att på något sätt
bindas vid stadens förvaltning samt vidare i förslaget icke sörjts för på vad sätt staden skall
utan särskild kostnad i varje fall få ritningar och kostnadsförslag upprättade till ny-, om- och
tillbyggnader samt större reparationer, får jag härmed göra följande förslag, avseende
stadsbyggmästaretjänstens bibehållande med följande förändringar:
Att stadsbyggmästarens avlöning utbytes mot ett arvode av 2000 kronor i ett för allt;
Att han blir byggnadsnämndens tjänsteman med då ligganden och rättigheter som han för
närvarande har som tjänsteman hos nämnden;
Att han på rekvisition av tekniska kontoret skall utan ersättning uppgöra ritningar och
kostnadsförslag till reparationer samt till-, om- och nybyggnader för stadens räkning, då
kostnadsförslaget icke överstiger 30000 kronor.
Som denna befattning ställes direkt under byggnadsnämnden, utgör detta förslag ingen
rubbning eller ändring i tekniska nämndens förslag till inrättandet av ett tekniskt kontor,
varemot det tillför staden förutnämnda avsevärda fördelar, som torde väl motsvara kostnaden.
Antecknas skulle till sist att stadsbyggmästaren under sammanträde avlämnade en skrivelse i
saken och att densamma skulle biläggas handlingarne i ärendet.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson.
Justeradt 19 1/5 16
H.K.Brändström.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 april 1916.
Närvarande: Herrar Berlin, Nilsson, Jonsson, Lindgren och Wikén, fruarna Sundström och
Johansson, fröken Sundberg samt tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 31 mars 1916 föredrogs och justerades.
§2.

Uppdrogs åt herrar Boman och Jonsson att verkställa undersökning om möjligheten att erhålla
mjölk för den öppna fattigvården antingen genom leverans till fattiggården eller direkt till
understödstagarne genom anvisningar å något mjölkmagasin.
§3.
Understödslistorna för maj föredrogos och godkändes.
Det antecknades, att sedan anbudstiden å mjölkleverans till understödtagarne utgått utan att
något anbud avgivits, styrelsen sett sig nödsakad utanordna kontanta belopp för inköp av
mjölk, intill dess avtal kan träffas om leverans eller försäljning mot anvisningar.
§4.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120 kronor.
§5.
Föredrogs och godkändes rapporter över utdelade extra understöd under april månad, slutande
å Kr 321:98.
§6.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 1 april Eriksson, Jenny Elisabet
den 6 april Sjögren, Margit Elisabet
den 6 april Sjögren, Ellen Margreta
den 7 april Sjögren, Agnes Elisabet
den 7 april Sjögren, Bengt Oskar Valentin
den 7 april Sjögren, Sven Olof Evert
den 8 april Strand, Anna Henrika
samt att följande utgått, nämligen
den 1 april Eriksson, Margreta
den 5 april Åhrström, Rudolf
den 6 april Lundström, Anders och Johanna
den 7 april Dahl, Josefina
den 7 april Dahl, Ingeborg Emilia
den 7 april Dahl, Karl Edvin
den 13 april Lifbom, Johanna Charlotta (död)
den 14 april Hallbom, Johanna Magdalena (död)
den 16 april Granbom, Harry Gustaf Emanuel
den 21 april Eriksson, Jenny Elisabet (död)
den 27 Hellstenius, Andreas (död)
§7.
Diakonissans rapport över april månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§8.
Beslöt styrelsen, att arbetaren Frans Oskar Engfors’ dotter Gerda skulle avhämtas från
mormodern i Gellivare och utackorderas.
§9.
Beslöt styrelsen att av kvarlåtenskapen efter avlidna Anna Katarina Johansson, 72 kronor,
tillgodogöra sig ersättning för begravningskostnaderna.

§10.
Sedan styrelsen hos stadsfiskalen anhållit om handräckning för skomakaren Oskar Sjögrens
inställande å härvarande fattiggård, hade stadsfiskalen med förmälan, att Sjögren icke kunde
förmås godvilligt inställa sig, förklarat sig icke kunna lämna den begärda handräckningen,
enär något stöd härför icke gåves i gällande fattigvårdsförordning.
Med anledning härav beslöt styrelsen, att härvid skulle få bero, men uppdrogs åt
tillsyningsmannen att utreda möjligheten att genom rättegång få Sjögren skyldigkänd att
utgiva barnuppfostringsbidrag för hans fästekvinna, Agens Elisabet Sundqvist, fyra barn, till
vilka han vore fader.
§11.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Fridolf Sundvall,
Katarina Danielsdotter Wikström och Karin Enggren samt påminnelser i fattigvårdsmål
rörande Alma Helena Andersson.
§12.
Konungens Befallningshavande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Jenny
Eriksson och Katarina Danielsdotter Wikström föredrogs och lades till handlingarna.
§13.
Beslöt styrelsen, att ansvarsförbindelse för hustru Gertrud Bergströms vård å sanatorium
skulle utfärdas, därest hon ägde hemortsrätt i Luleå stad, vilket skulle utredas av sekreteraren.
§14.
Uppdrogs åt fru Sundström att i samråd med fröken Mattsson verkställa inköp av kläder till
fattiggården.
§15.
Uti ingiven skrivelse hade stationskarlen H.F.Bergström anhållit, att styrelsen ville bekosta
vivre å sjukhuset S:t Göran för hans dotter Edna under den tid hon underginge
lupusbehandling å därvarande Finseninstitut.
Med anledning härav uppdrog styrelsen åt herrar Jonsson och Wikén att undersöka
Bergströms ekonomiska ställning och skulle ansvarsförbindelse utfärdas, därest de tillstyrkte
bifall till ansökningen.
§16.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Axel Gottfrid Johanssons vård å sanatorium,
därest Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag ej ville bekosta densamma.
§17.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för hustru Sofia Sundqvists vård å sanatorium.
§18.
Beslöt styrelsen inköpa en dragkärra till fattiggården.
§19.
En tacksamhetsskrivelse från P.O.Sjörling lades till handlingarna.
§20.
Uppdrogs åt herr Nilsson att ordna avträdesfrågan i fastigheten n:r 217 i kvarteret Laxen.

§21.
Beslöt styrelsen, att Maria Wikberg och Emma Öhman skulle f.o.m. den 1 maj intagas å
fattiggården.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras
H.T.Berlin
M.Sundström
Axel Nilsson.”

