Protokoll december år 1918
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2
december 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Påhlson, Thurfjell, Groth och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogos och justerades nämndens protokoll för den 22 och 26 november 1918.
§2.
Lotslöjtnanten R.Boman hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att Kungl.
Lotsstyrelsen förklarat sig villig att på lotsverkets bekostnad gå i författning om
uppvärmningsanordningars utförande i lotsuppassningsrummen i saluhallen under förutsättning
att staden ville bekosta de förändringar av lokalen i fråga, som beslutats av nämnden den 22 juli
1918, ävensom att lotsverket finge hyra lokalen för längre tid, exempelvis tio år.
Efter föredragning härav beslutade nämnden erbjuda lotsverket att hyra ifrågavarande lokal på
fem års tid mot en årlig hyra av 500 kronor.
§3.
Föredrogs och godkändes ett av byggnadskontoret upprättat förslag till köpeavtal med statens
järnvägar rörande ett område vid s.k. Kallkällberget.
§4.
En framställning från Mjölkuddens belysningskommitté om att erhålla kraftigare elektrisk
ström för belysning remitterades för yttrande till byggnadskontoret.
§5.
Föredrogs av byggnadskontoret till drätselkammaren avlämnad utgifts- och inkomststat för år
1919 och beslutade nämnden att däri göra följande ändringar, nämligen
beträffande rubrik 15 a, ägendomar inom stadsplan:
a)i utgiftsstaten
Stadshuset (Kalkonen n:r 5)
tilläggsanslag för reparation av rum n:r 34 utgår
Kr. 450:tilläggsanslag för reparation av rum n:r 37 utgår
Kr. 100:inredning av vindsgarderob till lägenhetsinnehavaren öster om
ingången till stadens lokaler utgår
Kr. 150:reparation av värme- vatten- och avloppsledningar samt rengöring av värmeelement minskas till
Kr. 700:Kråkan n:r 435 (Köttbesiktningsbyrån)
utökning och stensättning av källaren under besiktningsrummet
med stentrappa från förstugans garderob utgår
Kr. 241:55
upptagning och utplanering av jordmassorna från källaren utgår
Kr. 47:80
Kycklingen n:r 361 (G:la rådhuset)
den föreslagna Sundlingsspisen i vaktmästare Lindgrens lägenhet
utbytes mot en vanlig spis, varigenom anslaget minskas till
Kr. 225:bränsle till hamndirektionens lokaler utgår
Kr. 1100:städning och lyse till d:o utgår
Kr. 400:Örnen n:r 7 (G:la gästgivaregården)

västra lägenheten, 1 tr.
större rummets ytterväggar diktas och omtapetseras. Garderobsväggen flyttas, taket omspännes och limfärgas; utgår
östra lägenheten i bottenvåningen:
tapeterna i stora rummet repareras och korkmattorna i samma
rum och i tamburen fernissas; utgår
Övriga fastigheter:
Insättning av ny järnspis i fastigheten 217; utgår
b) i inkomststaten
Stadshuset (Kalkonen n:r 5)
hyra för stadshotellet sänkes till
hyra för potatiskällare i terassbyggnaden höjes till
hyra för utskänkningsbolagets kontorslokaler jämte 3 källare
höjes till
värmeledningsavgifterna sänkas till
och fördelas sålunda:
Lågtryckspannorna:
hotellavdelningen
Kr. 18251:övriga hyresgäster
Kr. 11679:Luleå stad
Kr. 12962:Högtryckspanna:
hotellavdelningen
Kr. 9821:terassbyggnadens källarlokaler
Kr. 10979:Luleå stad
Kr. 643:Kycklingen n:r 361 (G:la rådhuset)
hyror sänkas till
Karantänstallarna:
hyra, utgår
beträffande rubrik 16, gator, vägar och torg:
i utgiftsstaten:
Nygatan; utgår
Tullgatan, Storgatan-Repslagaregatan; utgår
Skomakaregatan, Storgatan-Sandviksgatan, utgår
Storgatan, Rådstugatan-Residensgatan; utgår
Nygatan, Stationsgatan-Sandviksgatan; utgår
Sandviksgatan, Hermelinsgatan-Prästgatan; utgår
Magasinsgatan, Hermelinsgatan-Timmermansgatan; utgår
Kyrkogatan, Storgatan-Köpmangatan; utgår
Timmermansgatan, Storgatan-Köpmangatan; utgår
beträffande rubrik 17, parker och planteringar:
i utgiftsstaten:
ordinärt underhåll höjes till
Sandviksgatan, Hermelinsgatan-Prästgatan; utgår
Magasinsgaan, Hermelinsgatan-Timmermansgatan; utgår
beträffande rubrik 21, vattenledningsverk m.m
Pumpningskostnad:
avgift för ström höjes till
extra maskinistens avlöning sänkes till
beträffande rubrik 25, elektricitetsverket:

Kr. 600:-

Kr. 110:Kr. 190:-

Kr. 5000:Kr. 2000:Kr. 3000:Kr. 64335:-

Kr. 2250:Kr. 600:-

Kr. 4620:Kr. 12390:Kr. 13020:Kr. 7770:Kr. 4620:Kr. 10500:Kr. 14250:Kr. 5250:Kr. 5250:-

Kr. 6000:Kr. 3300:Kr. 1650:-

Kr. 3600:Kr. 1800:-

i utgiftsstaten:
målning av maskinrummet sänkes till
under ’övriga omkostnader’ upptages såsom bidrag till
byggnadskontorets omkostnader

Kr. 900:Kr. 500:-

§6.
Distriktsförvaltningen vid statens järnvägars V distrikt hade i skrivelse till drätselkammaren
hemställt, att förvaltningen, därest densamma komme att förhyra nuvarande s.k.
Skeppsbrokällaren till centralkök, måtte få rättighet att där vidtaga en del smärre förändringar
för att kunna bättre utnyttja lokalen såsom t.ex. upptagande av en utlämningslucka mellan
diskrum och tambur, utvidgning av dörröppning mellan matsal och serveringsrum etc.
Uti infordrat yttrande hade byggnadskontoret med angivande av de förändringar, som
erfordrades, tillstyrkt bifall till framställningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla framställningen på sätt byggnadskontoret
föreslagit.
§7.
Föredrogs och godkändes från planteringsnämnden ingivet förslag till utgiftsstat för år 1919.
§8.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll för den 24 oktober 1918 beträffande §§ 9, 11, 12, 15 och
16 och beslutade nämnden
beträffande § 9 angående fullständigare utredning rörande frågan om bidrag till avlönande av
en konsulent i elektrotekniska frågor inom länet:
att infordra byggnadskontorets yttrande i ärendet;
beträffande § 11 angående anslag till kostnaden för utredning om kustbana:
att delgiva kustbanekommittén detta stadsfullmäktiges beslut samt att utanordna till kommittén
3100 kronor;
beträffande § 12 angående avslag å E.Enboms framställning om förlängning i arrendetiden för
s.k. Stabsgärdan:
att lägga densamma till handlingarna;
beträffande § 15 angående tillstånd för Skurholmens belysningsförening att framdraga en
elektrisk högspänningslinje å 5000 volt från statens järnvägars materialgård å Svartön till
Skurholmen:
att delgiva byggnadskontoret detta stadsfullmäktiges beslut; samt
beträffande § 16 angående ändring och tillökning av de i stadshuset liggande ämbets- och
tjänstelokalerna:
att anmoda byggnadskontoret att omedelbart efter januari månads ingång låta utföra de
beslutade arbetena.
§9.
Avlägsnade sig herr Groth med nämndens medgivande från sammanträdet.
§10.
Sedan grosshandlaren Atle Burman i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att han antoge
stadsfullmäktiges vid sammanträde den 29 mars 1917 gjorda erbjudande om försäljning till
honom av del av tomt n:r 5 i kvarteret Laken till ett pris av kr. 1:50 kvadratfot, beslutade
nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att uppsätta förslag till köpebrev å nämnda fastighet.
§11.

Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat en framställning från
hamnspårstillsyningsmannen Axel Björk att få köpa stadens del av tomt n:r 5 i kvarteret Laken.
Efter föredragning härav beslutade nämnden hos stadsfullmäktige hemställa, att som
grosshandlaren Atle Burman numera antagit stadsfullmäktiges den 29 mars 1917 gjorda
erbjudande att till honom försälja ovannämnda tomt för ett pris av kr. 1:50 pr kvadratfot, Björks
framställning icke måtte till någon åtgärd föranleda.
§12.
Kooperativa förbundets nederlag i Luleå hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få
köpa en tomt, vettande mot södra hamnen, i något av kvarteren Pelikan eller Laken för att där
uppföra ett magasin med kontorslokaler.
Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela förbundet, att staden ej disponerar några
tomter vid södra hamnen utom i kvarteren Harren och Gersen, men att dessa kvarter enligt den
hos Kungl. Maj:t vilande planen över nämnda område äro avsedda till upplagsplatser, varför
någon försäljning av desamma för av Kooperativa förbundet avsett ändamål ej kan äga rum.
§13.
Föredrogos och godkändes till utbetalning följande räkningar, nämligen
A.Bol. C.Brandfors järn- & maskinaffärs å kronor 749:50; samt
Ackumulatorfabriksaktiebolaget Tudors å kr. 513:-.
§14.
Stadsbyggmästare J.Wikberg hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren
ville anmoda någon erfaren ingenjör på det värmetekniska området att inkomma med
fullständig utredning om vilka åtgärder, som böra vidtagas för att i största möjliga mån
nedbringa värmekostnaderna i stadshuset.
Maskininspektoren A.J.Olsson i Boden, vilken tillfrågats, huruvida han ville åtaga sig en sådan
utredning, hade i skrivelse till nämnden avböjt erbjudandet.
Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att hos ingenjör
Teorell samt firmorna Bröderna Carlsson i Göteborg och Sten berg & Carlsson i Stockholm
göra en förfrågan, till vilket pris de vore villiga att verkställa en dylik utredning.
§15.
Efter föredragning av skiljedom mellan staden och byggmästaren C.A.Flemström rörande en
av Flemström ingiven räkning för en del extra arbeten m.m. i stadens bostadshus i kvarteret
Lejonet beslutade nämnden till Flemström utanordna kr. 8747:58, vilka han på grund av
nämnda skiljedom och nämndens beslut den 5 september 1918 ägde utbekomma.
§16.
Med bifall till vad byggnadskontoret föreslagit beslutade nämnden att handlanden Ture
Hagberg inköpa 1500 kbm. barrved fritt levererad å anvisad plats inom staden till ett pris av kr.
16:95 pr kbm.
§17.
G. & J.Edberg hade i skrivelse till drätselkammaren erbjudit staden att inlösa dem tillhöriga
korkmattor i hotellets lokaler till det pris, som åsatts dem vid av kammaren verkställd värdering.
I avgivet yttrande hade byggnadskontoret tillstyrkt inköp av nämnda mattor till ett pris av kr.
8265:96.
Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela, att nämnden f.n. ej reflekterar å
erbjudandet.

§18.
Efter hemställan av arrendatorn av den s.k. Notviksgrunnan, M.Sundbom, beslutade nämnden,
att uttrycket i punkt 2 av arrendekontraktet ’i gott skick’ utbytes mot ’i nu befintligt skick’ och
uppdrogs med anledning härav åt byggnadskontoret att förrätta syn å där befintliga 5 lador.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 3 december 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, Åhrström, Johnsson, Ulander och t.f. stadsläkare Ysander.
§1.
Anmälde t.f. stadsläkaren att difteriepidemi utbrutit inom staden och att epidemisjukhuset visat
sig för litet i förhållande till de sjukas antal, varför han föreslog, då influensaepidemien vore på
retur och de influensapatienter, som f.n. vårdades å provisoriska epidemisjukhuset utan större
olägenheter kunde vårdas i hemmen, att provisoriska sjukhuset skulle få tagas i anspråk för
difteripatienter.
Efter anteckning härav beslutade nämnden att godkänna detta t.f. stadsläkarens förslag.
§2.
Hälsovårdstillsyningsmannens rapport för november månad föredrogs och lades till
handlingarna.
§3.
Hälsovårdstillsyningsmannen hade inlämnat en så lydande rapport:
’Till Hälsovårdsnämnden i Luleå’……….Bil. 1.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att härom göra anmälan till allmänna åklagaren
för åtals anställande emot innehavaren av Firma N.T.Petterssons Eftr., slaktaren Karl Axel Abel
Pettersson.
§4.
Efter föredragning av en av hälsovårdstillsyningsmannen överlämnad rapport ang. beslag av ett
handl. R.Juhlin tillhörigt koslakt, vilket inlämnats i Epidemisjukhusets isbod till förvaring men
bortglömts och förskämts, beslutade nämnden under uttalande av det olämpliga däruti, att
Epidemisjukhusets isbod upplåtes åt enskilda, att lägga rapporten till handlingarna.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Geo Ohlson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 4 december
1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Groth, Påhlson, A.Nilsson, Lindqvist, Thurfjell, Lindgren,
Nordin och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 8 november 1918.
§2.
Drätselkammaren hade genom annons i Restauratören, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter,
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning samt Sydsvenska Dagbladet Snällposten utbjudit
stadshotellet till förhyrning f.o.m. den 1 januari 1919 och skulle anbud ingivas till kammaren
senast före kl. 12 midd. Den 1 december 1918.
Sedan vid den sålunda bestämda anbudstidens utgång endast ett anbud inkommit, blev detta nu
öppnat och befanns vara avgivet av aktiebolaget Luleå stadshotell, vilket bolag erbjöd sig att
förhyra samtliga i stadshuset för hotell- och restaurantrörelse avsedda lokaler för en tid av fem
år emot en årlig hyra av 5000 kronor under villkor, att hotellets kök omändrades i enlighet med
av drätselkammaren upprättat förslag.
Efter föredragning härav beslutade kammaren, som ansåg, att staden med hänsyn till att
värmekostnaderna inom den närmaste framtiden torde kunna nedbringas väsentligt på grund av
kolprisens sjunkande och i följd härav en högre hyra framdeles kunde påräknas, icke borde
binda sig för så lång tid som fem år, erbjuda bolaget att förhyra hotellet på ett års tid med fyra
månaders ömsesidig uppsägning, under förutsättning, att stadsfullmäktige bifalla kammarens
förslag om insättande av en s.k. Bolindersspis i hotellets kök m.m.
I detta beslut deltogo icke herrar A.Nilssson och Thurfjell.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§3.
Aktiebolaget Stockholms handelsbank hade i skrivelse gjort en förfrågan, huruvida och i så fall
till vilket pris drätselkammaren vore villig att till banken på c:a 9 års tid uthyra rummen n:ris
8, 9 och 10 i stadshotellet.
Efter föredragning härav beslutade kammaren meddela, att kammaren icke kunde förhyra
nämnda rum till banken, enär hotellets lägenheter härigenom skulle avsevärt inskränkas.
Protokollet förklarades i denne del genast justerat.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat ett av särskilt utsedde
kommitterade uppgjort förslag om inrättande av en ombudsmannabefattning för Luleå stad.
Efter föredragning härav beslutade kammaren, som anser inrättandet av en dylik tjänst vara
synnerligen av behovet påkallat, tillstyrka bifall till kommitterades förslag i denna del i enlighet
med beredningsnämndens hemställan.
Beträffande förslaget till instruktion för ombudsmannen får drätselkammaren hemställa om
dess antagande med härnedan föreslagna ändringar och tillägg:
§2.

Ombudsmannen, som närmast sorterar under drätselkammaren, skall tjänstgöra som biträde åt och
sekreterare hos stadsfullmäktige och deras beredningsnämnd, drätselkammaren, fattigvårdsstyrelsen,
byggnadsnämnden, hälsovårdsnämnden och hamndirektionen; och åligger det i sådant avseende
ombudsmannen:
1:o) att för protokoll vid stadsfullmäktiges samt alla här ovan angivna nämnders sammanträden och
ombesörja därav härledande expedition, däribland uppsättande och expediering av samtliga utgående
skrivelser;
2:o) att föra diarier över alla till stadsfullmäktige, drätselkammaren, hälsovårdsnämnden och
hamndirektionen inkomna ärenden samt de fattigvården rörande mål och ärenden, som bero av domstols
eller administrativ myndighets prövning och avgörande, ävensom i diarierna fullständigt anteckna de
olika åtgärder, som vidtagits i ärendena;
3:o) att för varje år upprätta register över stadsfullmäktiges protokoll för nästföregående år;
4:o) att hava vård om stadsfullmäktiges arkiv samt däröver upprätta förteckningar;
5:o) att granska och på anmodan upprätta kontrakt och dylika handlingar;
6:o) utgår
8:o) utgår
9:o) utgår
§3.
Det åligger ombudsmannen att, i vad på honom ankommer, tillse, att de ärenden, som skola förekomma
till handläggning hos förut omförmälda nämnden, bliva vederbörligen utredda samt i rätt tid företagna
till behandling och expedierade.
Härjämte är ombudsmannen skyldig att tillhandagå stadens tjänstemän med de råd och upplysningar,
som av dem i tjänsten begäras.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§5.
I samband med behandlingen av det i protokollet härovan under § 4 förtecknade ärende
angående inrättande av en stadens ombudsmannabefattning beslutade kammaren hos
stadsfullmäktige hemställa om sådan ändring i nu gällande instruktion för tjänstemännen å
Luleå stads drätselkontor, som framgår av bifogade av stadskamreraren upprättade förslag.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§6.
Beslutade kammaren uppdraga åt herrar Fernlund, Thurfjell och stadskamreraren att inkomma
med förslag till nödiga ändringar i nu gällande reglemente för Luleå stads drätselkammare.
§7.
Sedan magistraten i skrivelse till kammaren anmält, att på grund av den rådande dyrtiden
vikarier för magistratens lagfarna ledamöter under semester nästkommande år icke torde kunna
erhållas, med mindre arvodet höjes till femhundra kronor per månad för vardera tjänsten,
beslutade kammaren hos stadsfullmäktige hemställa, att i nästa års stat måtte upptagas ett
belopp av 1000 kronor för avlönande av vikarier för borgmästaren och magistratssekreteraren
under semester.
§8.
Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll för den 24 oktober 1918, § 3, ang. val av
ledamot och suppleant i drätselkammaren m.m. beslutade kammaren, att konsul Groth skulle
tillhöra tekniska nämnden med överjägmästaren av Wåhlberg som suppleant.
§9.

Vid föredragning av Kungl. Pensionsstyrelsens skrivelse ang. beviljande åt staden av ett 40årigt amorteringslån å 203.000 kronor beslutade nämnden uppdraga åt stadskamreraren att
besvara Kungl. styrelsens förfrågan, när lånet önskas utbetalt, så snart Kungl. Maj:ts tillstånd
till lånets upptagande erhållits.
§10.
En av magistraten till kammaren för yttrande remitterad framställning från sotaremästaren
A.V.Köster om förhöjning i sotaretaxan överlämnades till tekniska nämnden för yttrande.
§11.
Sedan stadsbokhållaren Georg Ohlson anhållit om utbekommande av tjänstgöringsbetyg,
beslutade kammaren uppdraga åt herr ordföranden att utfärda sådant betyg.
§12.
Svenska kommunalarbetareförbundets avdelning 102 i Luleå hade hos drätselkammaren
medelst protokollsutdrag gjort framställning om timpenningens höjande från nuvarande en
krona till en krona 25 öre.
Uti häröver avgivet yttrande hade byggnadskontoret på anförda skäl avstyrkt bifall till
framställningen.
Efter föredragning härav beslutade kammaren avslå framställningen.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 4
december 1918.
Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson och Nordin.
Brandchefen.
§1.
Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll för den 24 oktober 1918
beträffande §§ 6, 8 och 14.
§3.
Beslutade nämnden att av räntan å rådmanskan Sundströms understödsfond tilldela änkefru
Anna Hagerén ett belopp av 100 kronor.
§4.
På av byggnadskontoret i avgivet yttrande anförda skäl beslutade nämnden avslå en
framställning från fru M.Gråberg om erhållande av ett vindskontor till den butikslägenhet, hon
hyr i stadshuset.
§5.

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Sven Gustaf
Sundvall om avkortning av honom för år 1917 påförda kommunalutskylder, Kr. 34:74.
Uti avgivet yttrande hade stadsfogden anfört, att ifrågavarande utskylder guldits och den 16
oktober 1918 inlevererats till stadens kassa.
Efter föredragning härav beslutade nämnden hemställa, att framställningen icke måtte till någon
stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
§6.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Erik Olofsson om
avkortning av honom för år 1917 påförda kommunalutskylder, Kr. 22:-.
Uti avgivet yttrande hade stadsfogden anfört, att ifrågavarande utskylder guldits och den 16
november 1918 inlevererats till stadens kassa.
Efter föredragning härav beslutade nämnden hemställa, att framställningen icke måtte till någon
stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
§7.
Till stadsfogden remitterades för yttrande en av Gottfrid Emanuel Rosén hos stadsfullmäktige
gjord framställning om avkortning av honom påförda kommunalutskylder för åren 1915 och
1916.
§8.
Brandchefen hade i skrivelse till nämnden med bifogande av 4 st. räkningar från tandläkare
Carlberg å tillhopa 50 kronor på anförda skäl hemställt, att nämnden ville med upphävande av
sitt den 13 september 1918 under § 3 i protokollet fattade beslut till betalning utanordna ovan
omförmälda räkningar ävensom besluta om dylika räkningars utanordnande i allmänhet.
Efter föredragning härav beslutade nämnden utanordna de nu ingivna räkningarna ävensom att
i övrigt infordra stadskamrerarens yttrande i ärendet.
§9.
Sedan Luleå utskänkningsbolag under hand anhållit att få för kommande år förhyra bolagets
nuvarande kontorslokaler i stadshusets terassbyggnad jämte 3 st. källare, därav en belägen i
stadshusets källarvåning, hade nämnden vid sammanträde den 8 oktober 1918 uppdragit åt
herrar Nilsson och stadskamreraren att träda i underhandling med representanter för Luleå
utskänkningsbolag angående förhyrning av förenämnda lokaler.
Efter föredragning av kommitterades redogörelse för fullgörandet av nämnda uppdrag
beslutade nämnden i enlighet med deras hemställan att till Luleå utskänkningsbolag uthyra
nämnda lokaler på ett halft års tid med en månads ömsesidig uppsägning mot en hyra av 3000
kronor pr år räknat med rätt för staden, att därest staden för särskilda ändamål behöver förfoga
över det rum, som å ritningen betecknats som vinhandel, bolaget är skyldigt avstå nämnda rum
utan ersättning från stadens sida.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§10.
Beslutade nämnden uppdraga åt herrar Nilsson och t.f. stadskamreraren att ytterligare
underhandla med representanter för livsmedelsnämnden angående förflyttning av
brödkortskontoret till nuvarande utminuteringslokalen i stadshusets terassbyggnad.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§11.

Distriktsförvaltningen vid statens järnvägars V distrikt hade i skrivelse till drätselkammaren
gjort en förfrågan, under vilka villkor staden kunde befinnas villig att till förvaltningen upplåta
de lokaler, som f.n. disponeras för den s.k. Skeppsbrokällaren, i och för anordnande där av ett
centralkök för järnvägens personal, och uttalade förvaltningen önskvärdheten av att
ifrågavarande lokaler finge förhyras till 1 april 1920 samt eventuellt även sedermera med 3
månaders ömsesidig uppsägning, ävensom att nödigt källarutrymme finge disponeras inom
stadshuset för lagring av matvaror.
Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela distriktsförvaltningen, att staden vore
villig att för ifrågavarande ändamål uthyra den s.k. Skeppsbrokällaren f.o.m. den 1 april 1919
till den 1 april 1920 och eventuellt även sedermera mot en årlig hyra av 4000 kronor och 3
månaders ömsesidig uppsägning, med villkor att stadens brandmanskap där finge intaga sina
måltider, därest drätselkammaren så önskade.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga år herrar Nilsosn och t.f. stadskamreraren att med
distriktsförvaltningen underhandla om nödigt källarutrymme i stadshuset för lagning av
matvaror samt till nämnden inkomma med förslag i ärendet.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
§12.
En framställning från fattigvårdsstyrelsen att få förhyra hamndirektionens nuvarande lokaler i
g:la rådhuset bordlades till ett kommande sammanträde.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
Carl G.Lindgren”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4
december 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Påhlson, Groth och J.A.Nilsson.
Byggnadschefen.
§1.
Beviljades byggmästaren J.Johansson en avbetalning för utförda arbeten i stadens fastigheter i
kvarteren Tigern och Renen å kronor 4000:- under villkor att han anskaffade borgesmännens
skriftliga medgivande.
§2.
Beslutade nämnden till J.A.Hermansson och J.O.Öhman utanordna andra avbetalningen på
målningsarbeten i stadens fastigheter i kvarteret Tigern.
§3.
Bemyndigades byggnadskontoret att å drätselkammarens vägnar kungöra i ortstidningarne att
byggnadschefen – stadsingenjören träffas i tjänsteärenden å sin lokal kl. 11-12 f.m.

Som ovan
Enligt uppdrag:
Erik Kinnman
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 6 december 1918.
Närvarande: herrar Falk, Falkland, Ullman och Olsson.
§1.
Beslöt lönenämnden för sin del antaga det vid detta protokoll såsom bilaga fogade förslag till
dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare, däri inbegripet dyrtidstillägg åt
stadens pensionärer samt familjeunderstöd till stadens arbetare, allt för år 1919; och skulle
förslaget med därtill hörande handlingar jämte särskild missivskrivelse samt en av rådmannen
P.Sandström till lönenämnden ingiven framställning överlämnas till stadsfullmäktige.
Betr. den av rådmannen Sandström gjorda framställningen skulle därvid anmärkas, att
densamma kommit lönenämnden tillhanda först sedan grunderna för dyrtidstilläggets utgående
varit föremål för slutlig behandling inom nämnden.
§2.
Sedan den av stadsf. till lönenämnden hänskjutna frågan om dyrtids- och familjetillägg åt
folkskollärarkåren för år 1919 varit föremål för behandling inom lönenämnden vid särskilda
sammanträden, företogs nu denna fråga till slutligt avgörande.
Därvid beslöt lönenämnden till en början föreslå stadsf. att folkskollärarkåren måtte för år 1919
komma i åtnjutande av dyrtids- och familjetillägg i likhet med stadens befattningshavare i
övrigt, dock under hänsynstagande därtill, att lönenämnden tillstyrkt bifall till kårens
framställning om lönereglering.
Vid beräknandet av dyrtidstillägget beslöt lönenämnden utgå från följande grunder:
Med utgångspunkt därifrån att folkskollärarkårens löner reglerades senast år 1906 samt att
levnadskostnaderna under åren 1906-1912, vilket sistnämnda år stadens befattningshavare i
allmänhet fått sina löner reglerade, stigit med i medeltal 40 %, måste man för att bringa
folkskollärarkårens löneförmåner enligt den år 1906 fastställda löneregleringen i jämnbredd
med stadens befattningshavares löner 1912, tänka sig de förra höjda med 40 %.
Å de sålunda beräknade lönerna bör folkskollärarkåren i likhet med stadens befattningshavare
erhålla ett med 95 % utgående dyrtidstillägg för år 1919.
Då emellertid folkskollärarkårens hos stadsf. gjorda framställning om löneregerling av
lönenämnden tillstyrkts jäml. Därom den 30 sistlidne november fattat beslut bör från de enligt
vad ovan anförts beräknade lönerna i varje särskilt fall avdragas det belopp, vartill vederbörande
befattningshavares löneförmåner skulle komma att uppgå genom den av lönenämnden
tillstyrkta löneregleringen.
Det belopp, som därvid i varje särskilt fall erhålles, utgår det dyrtidstillägg, varav lönenämnden
ansett befattningshavaren böra komma i åtnjutande för år 1919.
I anslutning till vad sålunda anförts beslöt lönenämnden föreslå stadsf. att bevilja
folkskollärarkåren dyrtidstillägg för år 1919 i enlighet med de av lönenämnden föreslagna
grunder ävensom familjetillägg i likhet med stadens befattningshavare.

Därvid skulle emellertid anmärkas att folkskolöverstyrelsen ingått till Kungl. Majt med förslag
till ett fullständigt ordnande av såväl skolköks- som slöjdlärarpersonalens avlönings- och
pensionsförhållanden, vilken fråga torde hamna före vid 1919 års riksdag, varför löneförmåner
inef. Dyrtidstillägg för ifrågavarande lärarpersonal, därest löneregleringsförslaget skulle vinna
riksdagens bifall samt lärarpersonalens ifråga löner därigenom bliva höjda, bör minskas med
motsvarande belopp.
En tablå, utvisande dyrtidstilläggets storlek för varje särskild befattningshavare skulle såsom
bilaga fogas vid detta protokoll.
Slutligen antecknades, att det nu föreslagna dyrtids- och familjetillägget komma att draga en
kostnad av resp. 44.750 kr 76 öre och 2800 kr. eller tillhopa 47550 kr 76 öre.
Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman
Justeras:
På lönenämndens vägnar
Nils Falk”

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 7 december 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, Hjelm, Forsgren, Ullman och byggnadschefen.
§110.
Hos byggnadsnämnden hade firma Bröderna Åström anhållit att få i enlighet med ingiven
ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomten n:r 8 i kvarteret Sparven.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt bifall till ansökningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att det å ritningens
sektion visade vindsbjelklaget över nordöstra rummet lägges tvärs över byggnaden i stället för
längs densamma och att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets
utförande.
§111.
Hos byggnadsnämnden hade E.M.Bergman anhållit att få i enlighet med ingiven ritning och
tomtkarta uppföra ett två våningars boningshus å tomt n:r 2 i kvarteret Poppeln.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl avstyrkt bifall till ansökningen.
Vid föredragning härav beslutade nämnden, då ny stadsplan för Östermalm är under
fastställelse och den nya planen bestämmer att inom vissa kvarter, av vilka kvarteret Poppeln
utgör ett, boningshus icke få uppföras till mer än en vånings höjd utom vindsvåning, att avslå
framställningen.
§112.
Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå Kol- och materialaffär anhållit att få i enlighet
med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en del byggnader för magasinering av kol och
koksbränsle m.m. å fastigheterna n:r 29, 30, 31 och 32 vid Norra Strandgatan.
Det antecknades att ifrågavarande byggnader redan voro uppförda.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl avstyrkt bifall till ansökningen.

Efter föredragning härav beslutade nämnden, då fastigheterna voro belägna å norra
hamnplanen, vilken icke får bebyggas, att avslå framställningen.
§113.
Sedan till nämndens kännedom kommit, att Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär låtit utan
byggnadslov uppföra 5 st. magasinsbyggnader å fastigheterna n:r 29, 30, 31 och 32 belägna å
norra hamnplanen, beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals
anställande mot bolagets verkställande direktör, grosshandlaren Otto Linder.
§114.
Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär anhållit om tillstånd att
få i enlighet med ingiven ritning anbringa brädpanel å den s.k. färgeribyggnaden å fastigheten
n:r 29 invid kvarteret Falken.
Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt bifall till ansökningen.
Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Geo Ohlson
Justeras:
P.Sandström”

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 december 1918.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm och Olsson äfvensom Hamnkaptenen.
§1.
Drätselkammarens protokoll angående af kammaren utsedde delegerade för utarbetande af det
förberedande arbetet för utlysande av pristäfling om förslag till kajbyggnader vid södra hamnen
föredrogs och lades till handlingarna.
§2.
Entreprenören för uppförande af hamnförvaltningsbyggnaden hade på grund av en del vidriga
omständigheter, vilka hindrat byggnadens fullbordande på kontrakterad tid, såsom stadsbeslag
på tegel, sjukdomsfall bland arbetsstyrkan, strejk m.m., anhållit om anstånd med byggnadens
fullbordande till den 1 december 1918.
Byggnadskontoret hade såsom kontrollant vid byggnaden tillstyrkt ansökningen.
Efter föredragning häraf fann Hamndirektionen skäligt bifalla entreprenören Flemströms
förevarande framställning.
Protokollet justerades i denna del omedelbart.
§3.
Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag för införande af elektrisk belysning å
mudderverket och bogserångaren Frej föredrogs och lades till handlingarna.

§4.
Sedan dåvarande hamnmästaren på sin tid hemställt om viss ändring i arbetsfördelningen
mellan honom och hamnbokhållaren hufvudsakligen afseende uppbördens handhafvande hade
Hamndirektionen uppdragit åt herrar ordföranden och vice ordföranden att utreda och afgifva
yttrande och förslag i denna fråga.
Dessa hade nu inkommit med utredning, yttrande och förslag och beslöt Hamndirektionen att
innan frågan företoges till afgörande låta Hamndirektionens ledamöter taga närmare kännedom
om desamma, för hvilket ändamål handlingarna skulle cirkulera bland Hamndirektionens
ledamöter.
§5.
anhållit

Verkmästaren N.A.Bergman hade
att få förhyra bottenvåningen i
Hamnförvaltningsbyggnadens gårdsflygel.
Då ifrågavarande våning redan under hand uthyrts till konsulenten i Norrbottens
Elektricitetsförening, ingenjören Zeth Gerdin, kunde den nu föreliggande framställningen icke
föranleda till någon Hamndirektionens åtgärd.
§6.
Antecknades att Hamndirektionen till den 1 oktober 1919 eller den senare tid då lägenheten
kunde blifva för hamnens eget behof erforderlig uthyrt bottenvåningen i
Hamnförvaltningensbyggnadens flygel, hvarom hyresnämnden skulle underrättas.
§7.
Bandirektören vid S.J:s V distrikt hade översänt förslag till öfverenskommelse emellan Statens
Järnvägar och Luleå stads Hamndirektionen rörande öfvertagandet af statens järnvägar
tillhöriga förtöjningsbojar vid Svartön och remitterades detta ärende till Hamnkaptenen för
yttrande.
§8.
Fortifikationsbefälhavaren i Boden hade anhållit om uppgift huruvida Hamndirektionen hade
något att erinra mot att en brygga anlades vid utfyllningen vid norra kanalbanken vid
Tjufholmskanalen samt huruvida utfyllningen finge disponeras för anläggning af väg från
bryggan allt enligt skrifvelsen bifogad ritning och remitterades detta ärende till Hamnkaptenen
för yttrande.
§9.
Kommitterade för utredning af frågan om anskaffande för hamnens behof af lämpliga isbrytare
hade afgifvit berättelse öfver sitt arbete härutinnan och bordlades densamma för att
Hamndirektionens ledamöter skulle få tillfälle att närmare göra sig förtrogna med ärendet.
§10.
Sedan Hamndirektionen för Drätselkammarens vidare åtgärd anmält för kammaren att
Direktionen icke kunnat erhålla svar från stadens byggnadskontor angående lämpligaste sättet
för reparation av norra strandgatan vid norra båthamnen och kajerna kring nämnda båthamn,
hade kammaren meddelat att svar vore att från byggnadskontoret förvänta senast den 28 nov.
1918.
Svar hade äfvenledes ingått inom den sålunda angifna tiden.
Ärendet remitterades till Hamnkaptenen för vidare utredning.
§11.

Trafikdirektören vid Statens Järnvägars V distrikt hade anhållit om upplysning huruvida
Hamndirektionen hade något att erinra mot att uppsägningstiden af kontraktet angående
trafikerande af hamnspåret, såvidt hamnspårsafgifterna angingen, ändrades redan från den 1
januari 1919.
Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen förklara att den icke vore benägen för
suspendering af kontraktsbestämmelserna härutinnan utan borde ändring vidtagas i den ordning
– som i gällande kontrakt föreskrefves.
§12.
Arkitekten John Wikberg hade anhållit om slutlikvid för till hamnförvaltningsbyggnadens
uppförande levererade ritningar och remitterades denna framställning under åberopande af
Hamndirektionens beslut den 13 augusti 1918, § 2 i protokollet, till Byggnadskontoret för
yttrande.
§13.
Drätselkammarens protokoll innefattande medgifvande till att pejlings- och stadsplanekarta för
de af pristäfling om förslag till kajbyggnader vid södra hamnen berörda områden äfvensom
konstruktionsritningar till utförda kajer och vågbrytare därstädes skulle utföras genom
byggnadskontorets försorg föredrogs och lades till handlingarna.
§14.
Af Ph. W. von Schwerin för räkning Nordisches Erzkontor i Lübeck gjord framställning om
restution af hamnumgälder för ångaren Lübeck remitterades till Hamnkaptenen för yttrande.
§15.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för yttrande remitterat en af arbetaren A.Björkman
gjord framställning om erhållande af pension som arbetare i hamnens tjänst.
Hamnkaptenen, till hvilken ärendet af Hamndirektionen remitterats, hade hänvisat till hvad han
tidigare anfört beträffande af Björkman hos Hamndirektionen gjord framställning i enahanda
sak nämligen att Björkman när han började att arbeta i hamnens tjänst varit öfver 50 år gammal
samt att han dessförinnan arbetat, där arbete stått att erhålla. Först sedan krafteran börjat aftaga
hade han mera stadigvarande arbetat hos hamnen.
På grund häraf och med hänsyn till ansökningens beskaffenhet i öfvrigt beslöt Hamndirektionen
att afstyrka bifall till densamma.
§16.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för dess yttrande remitterat en framställning från
innevånare i Mjölkudden om byggande af tvenne tvättbryggor därstädes å närmare angifven
plats.
Hamnkaptenen, i ärendet hörd, hade hänvisat till hvad han tidigare anfört beträffande till
Hamndirektionen direct gjord framställning i enahanda sak, nämligen att det icke syntes honom,
som om hamnen med fog kunde anses skyldig att bygga tvättbryggor i andra fall än där
stränderna på grund af kajbyggnader gjorts otillgängliga för tvätt eller sköljning af tvättkläder.
Med biträdande af de synpunker, som Hamkaptenen sålunda uttalat beslöt Hamndirektionen att
afstyrka bifall till framställningen.
§17.
På därom framställd begäran beviljades Hamnbetjänten Reinhold Jansson ledighet under tiden
11-31/12 detta år.

§18.
En af förestånderskan för hamnens kabinett gjord framställning om löneförhöjning remitterades
till Hamnkaptenen för yttrande.
§19.
Befäl och besättning å ångaren Balder hade gjort framställning om erhållande af gratifikation
och remitterades denna framställning till Hamnkaptenen för yttrande.
§20.
Såsom hyra för den s.k. Sellinska slipen bestämde Hamndirektionen ett månatligt belopp af 100
kronor intill den 1 juni 1919.
§21.
Beslöt Hamndirektionen att i nya försäkringsaktiebolaget Hansa försäkra hamnen tillhöriga 6
elektriska motorer under en tid af 5 år och mot en årlig afgift af kronor 290:50.
§22.
Lämnades Hamnkaptenen i uppdrag att underhandla med P.Erikssons markisfabrik i Göteborg
om leverans af persienner för vissa lägenheter i Hamnförvaltningsbyggnaden.
§23.
P.E.Bergners från Stadsfullmäktige remitterade framställning att få arrendera en del af
fastigheten N:o 494 här i staden öfverlämnades till Hamnkaptenen för dennes yttrande.
§24.
Axel Nilssons i Stadsfullmäktige väckta, af nämnden myndighet för yttrande öfverlämnade
motion om åtgärder för beredande af arbete åt arbetslösa remitterades till Hamnkaptenen för
yttrande.
§25.
Beslöt Hamndirektionen att i Bergnäsets belysningsförening teckna 3 andelar samt att låta ineda
elektrisk belysning i färjstugan å Bergnäset.
§26.
Utanordnades diverse räkningar.
§27.
Uppdrogs åt herr ordföranden att utanordna hädanefter under året inkommande räkningar.
§28.
Hamnkaptenens kassarapport för november månad föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
Som ofvan
In fidem.
H.Glimstedt
Justerat 19 14/1 19.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 11 december
1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Lindgren, Brännström, Groth, Lindqvist, Axel Nilsson, Påhlson,
Sundberg och Thurfjell.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 4 innevarande december.
§2.
Sedan stadskamreraren inkommit med förslag till utgifts- och inkomststat för drätselkammaren
för år 1919, beslutade kammaren att godkänna förslaget med följande ändringar och tillägg:
att under rubrik 7. Kronouppbörds- och exekutionsverket förslagsvis upptaga 400 kronor som
pension till änkefru Emelie HOllstrand;
att under rubrik 8. Polisverket upptagna belopp å 1500 kronor, vikariatsarvode, skulle utgå, då
någon motivering icke föreligger i polisverkets statsförslag för upptagande av detta belopp, som
motsvarar lönen för en poliskonstapel i lägsta lönegrad;
att under rubrik 35. Anslag för särskilda sociala ändamål förslagsvis upptaga 450 kronor till
kommunal prenumeration å Svenska Stadsförbundets tidskrift;
att under rubrik 36. Andra och oförutsedda utgifter förslagsvis upptaga dels 100 kronor till
arvode åt arbetslöshets- och hjälpkommitténs revisorer dels ett belopp av 4882:50 kronor,
utgörande dyrtids- och familjetillägg åt den tredje exekutionsbetjänten, Kr. 2252:50, samt
dyrtidstillägg till ombudsmannen, Kr. 2250:-, och änkefru Emelie Hollstrand, Kr. 380:-.
§3.
Beslutade drätselkammaren att hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville bemyndiga
drätselkammaren att för år 1919 förnya stadens lån å löpande räkning å 200.000 kronor.
§4.
Aktiebolaget Luleå stadshotell hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att bolaget med
anledning av att arrendetiden satts till ett år med 4 månaders uppsägning icke ansåg sig kunna
övertaga hotellrörelsen med mindre än bolaget erhåller femårigt kontrakt.
Av skrivelsen inhämtades vidare att bolaget var benäget att för år 1920 och de därpå följande
åren höja hyran i viss proportion till sänkningen av värmekostnaderna ävensom att hyran höjes,
därest utskänkning av spritdrycker skall förekomma vid hotellet, i vilket senare fall bolaget
förbehåller sig rätt att överlåta kontraktet på annan person eller firma.
Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren med hänsyn därtill att arrendetiden för
hotellet förut städse varit treårig att med ändring av sitt vid sammanträde den 4 innevarande
december fattade beslut bestämma att hotellet skall uthyras på tre år f.o.m. den 1 januari 1919
med 6 månaders ömsesidig uppsägning under villkor dels att hyran f.o.m. år 1920 ökas med 80
% av de minskade bränslekostnaderna intilldess densamma uppgår till 12.000 kronor dels att, i
händelse av beslut om utskänkningsrättigheter kontrakt skall upphöra, då rättigheterna inträda.
Herrar Thurfjell och Nilsson deltogo såsom stiftare av bolaget icke i behandling av detta ärende.
§5.
Beslutade drätselkammaren att protokollet skulle omedelbart justeras.
Som ovan

Carl G.Lindgren

Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 11
december 1918.
Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 4 innevarande månad.
§2.
Sedan t.f. stadskamreraren J.O.Dahl och ledamoten herr Axel Nilsson, vilka av
drätselkammaren vid sammanträde den 4 december 1918 utsetts att underhandla med statens
järnvägars distriktsförvaltning ang. upplåtande av nödigt källarutrymme i stadshuset för lagring
av matvaror m.m. för järnvägens centralkök, inkommit med i samråd med t.f.
stationsinspektoren L.Lesser upprättat förslag i ärendet, beslutade nämnden att med
godkännande av detta bestämma
att kammaren till järnvägen upplåter de källare, som å bifogade ritning äro utmärkta med litt.
A, B, C, D och E;
att vattenledning indrages till källaren B. på järnvägens bekostnad;
att en del mindre förändringsarbeten såsom avstängning av de förhyrda källarne från
angränsande källare, insättande av en dörr mellan källare A. och B., sistnämnda källares
uppdelande i två avdelningar genom insättande av en brädvägg m.m., ävensom anordnande av
en passage från centralköket till källarne genom källaren E. måtte utföras på järnvägens
bekostnad genom byggnadskontorets försorg;
att hyran bestämmes till 1500 kronor pr. år;
att hyrestiden bestämmes till ett och ett kvarts år f.o.m. den 1 januari 1919 med tre månaders
ömsesidig uppsägning:
samt
att järnvägen efter hyrestidens utgång är skyldig, om så påfordras, att utan kostnad för staden
återställa källarne i förutvarande skick.
§3.
Livsmedelsnämnden hade med anledning av väckt förslag om beredande av annan lokal för
kortbyrån än den nuvarande, exempelvis i nuvarande utminuteringslokalen i stadshusets
terrassbyggnad medelst protokollsutdrag till drätselkammaren hemställt, att sistnämnda lokal
måtte få av nämnden förhyras som butik för livsmedelsnämndens handelsaffär.
T.f. stadskamreraren J.O.Dahl och ledamoten herr Axel Nilsson, vilka vid drätselkammarens
sammanträde den 4 innevarande december utsetts att ytterligare underhandla med
representanter för livsmedelsnämnden ang. förflyttning av kortbyrån till nuvarande
utminuteringslokal, hade nu inkommit med redogörelse för underhandlingen med
livsmedelsnämnden, däri de hemställde
att kortbyrån måtte få kvarbliva i nuvarande lokal med villkor, att livsmedelsnämnden ansvarar
för, att besvärande köbildningar icke vidare förekomma vid kortutdelningen ävensom att
kammaren medgiver nämnden rätt att uthyra den till nämnda lokal hörande källaren; samt

att nuvarande utminuteringslokal med tillhörande kontor och källare uthyres till
livsmedelsnämnden att användas som butik för dess affär emot en hyra av 2500 kronor pr. år
jämte avgift för lokalens uppvärmning.
Vid föredragning av ärendet antecknades, att livsmedelsnämndens huvudskäl för
handelsaffärens flyttning till utminuteringslokalen var att källare finnes i stadshuset, varemot
sådana icke finnas, där handelsaffären nu har sin lokal.
Efter anteckning härav beslutade nämnden, som ansåg dels att trängande skäl för kortbyråns
flyttning från nuvarande lokaler föreligger dels att utminuteringslokalen är för skadlig, att där
förlägga handel med livsmedel, att efter votering med 4 röster mot 1, herr Axel Nilsson,
uppskjuta ärendet och uppdraga till ledamoten herr Lindqvist och stadskamreraren att med
biträde av byggnadskontoret verkställa utredning om icke handelsaffären kunde beredas
lämpliga och tillräckliga lokaler incl. källare eventuelt med vidtagande av ändring av
saluhallens inredning.
§4.
Sedan Kungl. Pensionsstyrelsen i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att fullmäktige för
pensionsförsäkringsfonden beviljat staden ett 30-årigt amorteringslån å 200.000 kronor mot en
fast ränta av 5 ½ procent, beslutade nämnden att godkänna villkoren; och skulle
pensionsstyrelsen meddelas, att staden önskade att snarast möjligt erhålla lånet.
§5.
Beslutade nämnden att omedelbart justera detta protokoll.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justerat
Carl G.Lindgren.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 12 december 1918.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén, Lindgren, Hedman, fru Jonsson samt
tillsyningsmannen.
§1.
Uppgjordes följande förslag till utgifts- och inkomststat för år 1919.
’Förslag’ etc……….se bil. Stat.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
H.T.Berlin
Alfr.Gullberg
M.Sundström”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 12 december 1918.
Närvarande: Herrar Sandström, Hellsten, Johnsson och Åhrström.
§1.
Uppgjordes följande förslag till utgifts- och inkomststat för år 1919.
’Förslag’ etc……….se bil. Stat.
§2.
Efter hemställan av t.f. stadsläkaren beslutade nämnden, att samtliga läroanstalter inom Luleå
stads skoldistrikt skola, med anledning därav att den nu pågående difteriepidemien alltmera
utbrett sig i staden särskilt bland den studerande ungdomen, hållas stängda f.o.m. den 13
dennes.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
J.O.Dahl”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 12 december 1918.
Närvarande: herrar Falk, Falkland, Olsson, Wetter och Ullman.
§1.
Med skrivelse den 10 oktober 1918 hade Luleå stads folkskolestyrelse till stadsf. översänt ett
så lydande protokollsutdrag:
’Utdrag ur’ etc.
Bil. Vikarier.
Därefter hade ärendet av stadsf. remitterats till lönenämnden för yttrande.
Med anledning härav beslöt lönenämnden uttala, att enligt lönenämndens mening den av
folkskolestyrelsen citerade ordalydelsen av stadsfullmäktiges den 20 december 1917 fattade
beslut i fråga om dyrtidstillägg för stadens befattningshavare för år 1918 icke lämnade rum för
en sådan tolkning, som den av folkskolestyrelsen ifrågasatta.
I samband härmed ville lönenämnden erinra, att nämnden genom beslut den 17 maj 1918
tillstyrkt bifall till en av folkskolläraren Aug.Falk m.fl. hos stadsfullmäktige gjord hemställan,
att stadsf. måtte föranstalta, att de lärare och lärarinnor, vilka enligt folkskolestyrelsens beslut
den 5 januari 1918 erhållit mer eller mindre avkortade dyrtidstillägg på gr. av åtnjuten
tjänstledighet måtte utbekomma det av stadsf. den 25 oktober 1917 beslutade dyrtidstillägget
oavkortat.
Denna § förklarades omedelbart justerad.

Som ovan
Vid protokollet
G.Fjellman”

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 13 dec. 1918.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr G.Nyberg, V.Oskarsson, K.H.Hultström, D.Andesson,
B.A.Hellsten, O.Olsson, Alb.Falk och G.Landström samt undertecknad sekreterare.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr G.Nyberg och V.Oskarsson.
§2.
Till protokollet antecknades, att stadens folk- och småskolor enligt beslut av
hälsovårdsnämnden den 12 innevarande dec. på grund av den häftiga difteriepidemien måste
hållas stängda fr.o.m. den 13 dec. t.o.m. höstterminens slut, som annars skulle ha inträffat den
16 i samma månad.
§3.
Folkskolestyrelsen beslöt, att nästkommande vårtermin skall taga sin början den 15 jan. 1919.
§4.
Folkskolestyrelsen biföll av folkskolläraren A.Rydorff gjord anhållan om tjänstledighet för
enskilda angelägenheters vårdande fr.o.m. vårterminens början 1919 t.o.m. den 31 mars samma
år. Styrelsen beslöt vidare, att arvodet till hr Rydorffs vikarie skall utgå med samma belopp,
som av stadsfullmäktige kommer att bestämmas för vakans- och sjukvikarier, och skall detta
belopp avdragas från den ordinarie lärarens lön månadsvis i efterskott.
§5.
Till vikarie för folkskolläraren A.Rydorff under dennes fortsatta tjänstledighet valdes
hittillsvarande vikarien folkskolläraren Ludv.Jacobsson.
§6.
Folkskolestyrelsen beslöt, att arvodet till vik. småskollärarinnan Betty Palm skall under
nästkommande termin utgå med samma belopp, som av stadsfullmäktige kommer att
bestämmas för vakans- och sjukvikarier, och skall detta belopp avdragas från den ordinarie
lärarinnans lön månadsvis i efterskott.
§7.
Vaktmästaren G.S.Englund hade anhållit, att folkskolestyrelsen ville bevilja ett anslag av 15 kr.
i ersättning för de utgifter han under sin och sin hustrus sjukdom haft för eldning m.m. Styrelsen
biföll framställningen under förutsättning, att hr Englund företedde kvitterade räkningar, vilka
utvisade, att han utbetalt motsvarande belopp.
§8.

I skrivelse den 10 innevarande dec. hade f. kyrkovaktmästaren Jon.Nilsson anhållit, att
folkskolestyrelsen måtte utverka pension åt honom i egenskap av f.d. vaktmästare vid stadens
folkskolor.
Styrelsen beslöt överlämna skrivelsen till stadsfullmäktige och för sin del föreslå, att hr Nilsson
måtte få hyresfritt disponera sin nuvarande bostad med vedbrand och lyse, så länge han levde
och intill dess folkskolesstyrelsen behövde taga bostaden i anspråk för skolans räkning.
Styrelsen beslöt därjämte föreslå, att ifall bostaden måste tagas i bruk för skolans räkning, hr
Nilsson måtte tillerkännas en årlig pension av 500 kr. att utgå från den dag, han avstode från
bostaden.
Ett förslag, att hr Nilsson redan nu skulle tillerkännas en gratifikation av 50 kr., blev av styrelsen
avslagen.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna en skrivelse från livsmedelsstyrelsen med förmälan, att
styrelsen tilldelat Notvikens skola 75 l. fotogen.
§10.
Till protokollet skulle antecknas, att vid utgången av besvärstiden för det vid sammanträde den
28 sistl. okt. förrättade valet av ord. lärarinnan vid Karlsviks folkskola inga besvär avgivits,
vadan fr. Hildur Nilsson förklarades berättigad att den 1 nästkommande jan. tillträda ord.
lärarinnetjänst vid sagda skola.
§11.
Till protokollet skulle antecknas, att gossen Jarl Karlsson erhållit fosterhem hos
hemmansägaren O.J.Eriksson i Vibbyn, Överluleå, mot en årlig ersättning av 300 kr.
§12.
Till barnavårdsman för Bengt Vilh.Enström och Sixten Johannes Vixell förordnades pastor
G.Petersén.
§13.
Till protokollet skulle antecknas, att för Alida Matilda Pasainens barn barnavårdsman
förordnats av Gällivare barnavårdsnämnd, vadan det för pastor G.Petersén meddelade
förordnandet återkallades.
§14.
Med anledning av från överläraren inkommen skriftlig anmälan rörande sedlig vanvård av
makarna Sjödins i Stadshertzön barn Johan Emanuel och Anna Elvira beslöt nämnden
överlämna skrivelsen till stadsfiskalen med anhållan, att genom polismyndigheternas försorg
utredning måtte förebringas och föräldrarna höras.
§15.
Efter det överläraren anmält, att flickan Helga Sundström ej infunnit sig till skolgång, oaktat
fadern erhållit vederbörlig varning inför kyrkorådet, beslöt folkskolestyrelsen skilja flickan från
hemmet och förskaffa henne sådant hem, att hon må kunna avsluta sin skolgång.
§16.
Folkskolläraren Ludv.Jacobsson hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle med anledning
därav till protokollet antecknas, att hr Jacobsson tjänstgjort som vik. folkskollärare vid Luleå
stads folkskolor under innevarande hösttermin.

Folkskolestyrelsen förklarade hr Jacobsson vara förtjänst av så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i
övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömlig;
Vandel
Hedrande.
§17.
Skolkökslärarinnan Ingegärd Wahlgrens anhållan, att väggar och tak i skolköket måtte under
nu stundande jullov tvättas, remitterades till ekonominämnden för utredning och beslut.
§18.
I skrivelse till barnavårdsnämnden hade föreståndaren för diakonissanstalten anhållit, att
barnavårdsnämnden ville hos vederbörande kommunala myndighet utverka ett tillfälligt
dyrtidstillägg för innevarande och nästkommande år av 150 kr. för år för det barn, som nämnden
har intaget å diakonissanstaltens skyddshem vid Sjötorp.
Nämnden beslöt överlämna skrivelsen till stadsfullmäktige och för sin del tillstyrka
framställningen.
§19.
Domkapitlets utslag i mål rörande överklagade lärarevalet den 6 sept. 1918 förklarades vilande,
till dess utslaget vunnit laga kraft.
§20.
Föredrogs och lades till handlingarna från Riksförsäkringsanstalten inkommen premieuppgift
för försäkring av vid folkskolan anställd personal.
§21.
Till protokollet skulle antecknas, att styrelsens ordförande uppburit och till drätselkontoret
inlevererat ett belopp av 1400 kr., och att överläraren från Luleå träsliperiaktiebolag uppburit
och till drätselkontoret inlevererat ett belopp av 700 kr.
§22.
Från socialnämnden anmäldes, att densamma till vaktmästare vid Mjölkuddens skola under år
1919 antagit jordägaren E.A.Öhlund mot ett arvode av 55 kr. för kalendermånad intill dess
lönen för vaktmästaren vid Mjölkuddens skola blivit av stadsfullmäktige reglerad.
§23.
Från undervisningsnämnden anmälde, att densamma utfärdat tjänstgöringsbetyg för vik.
folkskolläraren G.V.Husberg.
§24.
Föredrogs och lades till handlingarna protokollsutdrag fr. stadsfullmäktige angående
fastställande av skolstyrelsens förslag till stat för år 1919.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
/P.Edv.Lindmark
Justerat:
Wilh.Oscarsson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 18
december 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Groth, Thurfjell och Högström.
Byggnadschefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 22 nästlidne november och för den 4
innevarande december.
§2.
Byggnadschefen hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att icke alla av
byggnadskontorets tjänstemän kunnat erhålla vanlig semester, till följe de många och stora
arbeten, som byggnadskontoret haft att utföra, dels i nybyggnader dels i utsträckning av
elektriska ledningsnätet samt montering av transformator vid Notviken och omformare i
elektricitetsverket; och föreslog byggnadschefen, att drätselkammaren ville bevilja
ifrågavarande tjänstemän extra semester under år 1919 under motsvarande tid, som de icke
erhållit semester under innevarande år, eller att, om detta icke kunde beviljas, bevilja dem
ersättning för dessa dagar, beräknad efter avlöningsförmånerna.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att på så sätt lämna bifall till framställningen,
nämligen att vederbörande tjänstemän må erhålla extra semester under år 1919 efter
förutnämnda grunder med villkor att de göra anmälan till drätselkammaren, när de önska taga
semestern i anspråk.
§3.
Byggnadskontoret hade med överlämnande av protokoll över öppnande av anbud å av
stadsfullmäktige den 30 maj 1918, § 35, beslutade ändringsarbeten i saluhallsbyggnaden
föreslagit drätselkammaren, att dels antaga byggmästaren J.Johanssons anbud å 3250 kronor
för utförande av ändringsarbetena med undantag av målningsarbetena och firman Jonsson &
Erlandssons anbud å 2250 kronor för utförande av värmeledning, tillhopa 5500 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att antaga de av byggnadskontoret föreslagna
anbuden såsom varande de billigaste samt att, då det av stadsfullmäktige för ändamålet anvisade
beloppet, 4675 kronor, icke vore tillräckligt för att täcka kostnaderna, uppdraga till
byggnadskontoret att efter arbetenas fullbordande inkomma med tablå över kostnaderna och
fördelning av dessa å fiskhallen och å kabinettet.
§4.
Meddelade nämnden byggnadskontoret tillstånd att inköpa 55 st. ½-wattslampor enligt följande
specifikation och kostnad
10 st. 220 volt, 300 watt á 18:38
Kr. 183:80
25 st. 220 volt, 500 watt á 22:05
Kr. 551:25
10 st. 220 volt, 750 watt á 27:56
Kr. 275:60
10 st. 130 volt, 300 watt á 18:38
Kr. 183:80.
§5.

Beslutade nämnden att till avsyningsman för stadens nybyggnader i kvarteren Tigern och Renen
utse förste baningenjören Lennart Påhlson.
§6.
Beviljade nämnden entreprenörerna J.A.Hermansson och J.O.Öhman en förskottsutbetalning
av 600 kronor å kontrakt av den 28 juni 1918 ang. utförande av div. målningsarbeten i stadens
nybyggnader i kvarteret Tigern.
§7.
Källarmästaren G.Edberg hade, sedan drätselkammaren vid sammanträde den 22 nästlidne
november avslagit hans framställning om ersättning för de mattor, som blivit förstörda av
vatten, anhållit, att kammaren snarast måtte taga saken i förnyat övervägande och sakligare
undersöka hans berättigade anspråk, då han i motsatt fall kommer att vidtaga lagliga åtgärder.
I skrivelsen yrkade källarmästare Edberg vidare ersättning för ett par skor med 50 kronor, vilka
skor under natten mellan den 1 och 2 innevarande december varit förvarade i
sängkammaregarderoben till hans lägenhet och där blivit förstörda av från taket inträngande
vatten.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att utse handlanden W.Thurfjell, fabrikör
David Lindgren och byggnadschefen att värdera källarmästare Edbergs mattor, som enligt hans
uppgift skulle bliva förstörda av från taket inträngande vatten.
§8.
Råneå elektriska kvarnaktiebolag hade i skrivelse till drätselkammaren framhållit att, då
bolagets högspänningslinje till Luleå på grund av sin byggnad av järntråd icke är av den
beräknade kapacitet, att den kan framsläppa all den erforderliga energi för tillgodoseende av
bolagets abbonenters behov, varför en förstärkning av linjen måste företagas; och anhöll bolaget
om stadens medgivande att avstänga linjen från ström under de närmaste dagarne före jul mellan
kl. 9 f.m. och kl. 1 á 1.30 e.m.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla bolagets framställning på villkor att
staden icke behöver betala ström, som den icke erhåller, och att bolaget ersätter härav
förorsakade kostnader.
§9.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från hyresförmedlingsnämnden hos
fullmäktige gjord anhållan att, då fortfarande 13 familjer sakna bostad och ett stort antal,
mestadels barnrika familjer endast kunna beredas provisoriska bostäder, åtgärder måtte vidtagas
för att hjälpa dessa till erhållande av ordentliga bostäder.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att
förebringa skyndsamt förslag till utförande av större bostadsbyggnader eller smärre sådana,
exempelvis efter radhussystemet och till lämpliga tomter för dessa.
§10.
C.A.Röstlund hade i skrivelse till drätselkammaren uppsagt sin befattning som maskinist vid
stadshuset och brandstationen på sex månader, räknat från den 20 nästlidne november på skäl
att lönen visat sig otillräcklig.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, sedan byggnadschefen anmält att Röstlund
redan lämnat sin befattning, att uppdraga till byggnadskontoret att omedelbart genom annons i
lämpliga tidningar meddela att ansökan å befattningen kan ingivas till drätselkammaren senast
den 25 instundande januari.

§11.
Maskinisten C.A.Röstlund hade i skrivelse till drätselkammaren gjort förfrågan, om kammaren
ville övertaga de av honom i den till honom upplåtna bostaden inlagda linoleummattor till ett
pris av 200 kronor.
Sedan byggnadskontoret värderat mattorna, 25 kvm., till 5 kronor pr kvadratmeter eller till 125
kronor, beslutade nämnden att icke övertaga mattorna.
§12.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en skrivelse från lantmätaren
G.Åkerström, däri han, med uppgift att han av Konungens Befallningshavande i Norrbottens
län den 24 nästlidne augusti blivit förordnad till förrättningsman för registerkartan för Luleå
stad, avsäger sig uppdraget.
Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att befattningen i fråga skulle medels annons i
lämpliga tidningar kungöras ledig till ansökan senast den 25 instundande januari.
§13.
Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande
1/ Herr Thurfjells hos stadsfullmäktige väckta motion om anslag till utförande av planeringsoch planteringsarbeten å Gyltzauudden;
2/ L.P.Petterssons begäran att få köpa staden tillhörig mark för reglering av tomt i kvarteret
Björnen.
§14.
Beslutade nämnden med anledning av bestämmelse i Kungl. Maj:ts nådiga stadga ang. hotelloch pensionatrörelse den 8 juni 1917, § 15, att uppdraga till byggnadskontoret att på lämpligaste
sätt förse till förstugor, korridorer och trapphus ledande sovrumsdörrar i stadshotellet med
mekanisk anordning för självstängning samt med låsinrättning, som tillåter dörren att vid sådan
självstängning obehindrat och tätt anslå mot karmens fals.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till byggnadskontoret att inkomma med
kostnadsförslag till de övriga anordningar i stadshotellet, som förutnämnda stadga fordrar skola
utföras.
§15.
Godkändes följande räkningar till utbetalning
Allm. Sv. Elektr. AB., metalltrådslampor m.m.
Allm. Sv. Elektr. AB., metalltrådslampor m.m
Allm. Sv. Elektr. AB., isolatorer och krok
Allm. Sv. Elektr. AB., genomföringar, frånskiljare m.m.
Aktiebolaget Scania-Vabis, 2 st. jordkablar
Elektr. AB. Siemens-Schuckert, millivoltmeter m.m.
AB. Luleå Kol- och materialaffär, cement m.m.
AB. Luleå Kol- och materialaffär, koks
Luleå Utskänkningsbolag, 4 st. patentlås
Luleå älvs flottningsförening, ersättning för hinder i allm. flottningen,
förorsakat av staden tillhörigt virke vid Edefors
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
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Justeras:
Herm.Fernlund.”

” Protokoll, hållet hos stadsfullmäktige i Luleå den 19 december 1918.
Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Thurfjell,
Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, Herrar Lind, N.Falk, fröken Svensson,
herrar Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, Widlund, fru Bohlin, herrar Svensén, Lindquist,
Hedman, A.V.Falk, Andersson, Berlin, Groth och Nordlander samt stadskamreraren, varemot
som frånvarande antecknades herrar Westerberg, Hage, J.A.Nilsson och Hultström. Av dessa
voro herrar Westerberg och Nilsson frånvarande utan anmält laga förfall, herr Hage hade ej
kunnat med kallelse anträffas och herr Hultström hade anmält sig förhindrad att bevista
sammanträdet.
Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P.Sandström sammanträdet.
§ l.
Utsagos herrar Lindquist och Nordlander att jämte herr ordföranden fredagen den 27 dennes kl.
5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades alt ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid
senaste sammanträdet den 21 nästlidne november förda protokoll.
§ 3.
Uti till stadsfullmäktige ingiven framställning hade kommunala arbetslöshets- och
hjälpkommittén med hänsyn till den dryga arbetsbörda, som varit pålagd arbetsutskottet och i
synnerhet dess ordförande i och för kommitténs verksamhet under år 1918, anhållit om
beviljande av ett anslag för nämnda år av 800 kronor att ställas till arbetsutskottets förfogande,
av vilket anslag 50 kronor avsågos till täckande av städnings- och rengöringskostnader av
sammanträdeslokalen.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bevilja arbetslöshets- och hjälpkommittén det begärda anslaget att uttaxeras.
§ 4.
Sedan stadsfullmäktige beviljat hamndirektionen anslag under år 1917 för inköp av för
kajbyggnader erforderligt torrfurutimmer, hade av det timmer, som inköpts, 2,000 st. icke
kunnat levereras under år 1917 utan först innevarande år, och uppginge köpeskillingen härför
till 16,720 kronor.
Då det visat sig, att ytterligare torrfurutimmer erfordrades för kajbyggnader, och sådant
erbjudits till mycket förmånligt pris i samband med fullgörande av ovannämnda leverans till ett
antal av omkring 1,800 st. och till ett sammanlagt pris av 22,570 kronor, motsvarande 50 öre
per kubikfot fast mått fritt Luleå, hade hamndirektionen beslutit att inköpa detta sistnämnda
parti samt att hos stadsfullmäktige anhålla om ett anslag av tillhopa 39,290 kronor för
likviderande av tidigare och nu inköpt torrfurulimmer.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bevilja hamndirektionen det begärda anslaget att utgå av hamnens tillgängliga medel.

§ 5.
Uti en till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade revisorerna av kommunala arbetslöshets- och
hjälpkommitténs räkenskaper R.Lund och K.W.Palm anhållit, att stadsfullmäktige måtte
tillerkänna dem en ersättning av 50 kronor vardera för de med revisionen förenade kostnader
under åren 1915-1917.
På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att bevilja dem den begärda
ersättningen samt att härför erforderliga medel skulle uttaxeras.
§ 6.
Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 6 sistlidne september beslutit att till
drätselkammaren, hamndirektionen, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden för
skyndsamt yttrande remittera ett av särskilda kommitterade uppgjort förslag om tillsättande av
en ombudsman för Luleå stad även som instruktion för densamme, hade nu dylika yttranden
inkommit från nämnda styrelser.
Drätselkammaren, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden hade därvid tillstyrkt bifall till
kommitterades förslag i enlighet med beredningsnämndens hemställan, men beträffande
förslaget till instruktion för ombudsmannen hemställt om dess antagande med nedan angivna
ändringar och tillägg:
§ 2.
Ombudsmannen, som närmast sorterar under drätselkammaren, skall tjänstgöra som biträde åt
och sekreterare hos stadsfullmäktige och deras beredningsnämnd, drätselkammaren,
fattigvårdsstyrelsen, byggnadsnämnden, hälsovårdsnämnden och hamndirektionen; och åligger
det i sådant avseende ombudsmannen:
l:o) att föra protokoll vid stadsfullmäktiges samt alla här ovan angivna nämnders sammanträden
och ombesörja därav härledande expedition, däribland uppsättande och expediering av samtliga
utgående skrivelser;
2:o) att föra diarier över alla till stadsfullmäktige, drätselkammaren, hälsovårdsnämnden och
hamndirektionen inkomna ärenden samt de fattigvården rörande mål och ärenden, som bero av
domstols eller administrativ myndighetsprövning och avgörande, ävensom i diarierna
fullständigt anteckna de olika åtgärder, som vidtagits i ärendena;
3:o) att för varje år upprätta register över stadsfullmäktiges protokoll för nästföregående år;
4:o) att hava vård om stadsfullmäktiges arkiv samt däröver upprätta förteckningar;
5:o) att granska och på anmodan uppsätta kontrakt och dylika handlingar
6:o) utgår;
8:o) utgår;
9:o) utgår;
12:o) senare delen ’ävensom att enligt — — — — av barn utom äktenskapet’ utgår;
samt att till paragrafen fogas ett nytt moment av följande innehåll: ’att lämna
barnavårdsnämnden juridiskt biträde samt bistå barnavårdsmännen med råd och, där de så
önska, biträda dem vid rättegångar’.
§ 3.
Det åligger ombudsmannen att, i vad på honom ankommer, tillse, att de ärenden, som skola
förekomma till handläggning hos förut omförmälda nämnder, bliva vederbörligen utredda samt
i rätt tid företagna till behandling och expedierade.
Härjämte är ombudsmannen skyldig att tillhandagå stadens tjänstemän, med de råd och
upplysningar, som av dem i tjänsten begäras.
Hamndirektionen hade i sitt yttrande förslagit, att ombudsmannen icke skulle vara sekreterare
hos hamndirektionen, varjämte hamndirektionen påpekat, att den del av ombudsmannens
avlöning, som föreslagits skola utgå av hamnmedel, vore synnerligen illa avvägd i betraktande

av proportionen mellan det arbete, som ombudsmannen enligt förslaget skulle utföra för
hamnens räkning och för staden i övrigt.
Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville
besluta inrättande av en tjänst som stadens ombudsman med de åligganden, som av
kommitterade föreslagits med däri av drätselkammaren gjorda jämnkningar, och med en årlig
lön av 63000 kronor jämte dyrtidstillägg i likhet med stadens övriga befattningshavare ävensom
fri tjänstelokal med uppvärmning, lyse, städning, telefon och kontorsutensilier samt fria
skrivmaterialier, samt att stadsfullmäktige ville antaga kommitterades förslag till instruktion för
ombudsmannen med de ändringar och tillägg, som här ovan föreslagits av drätselkammaren,
fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden.
Slutligen hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville dels besluta, att av
ombudsmannens avlöning 2,500 kr. skola utgå av hamnens kassa, dels ock uppdraga åt
drätselkammaren att fortast möjligt annonsera ombudsmanstjänsten till ansökan ledig.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att återremittera detsamma till
kommittén.
§ 7.
I samband med behandlingen av frågan om inrättande av en stadens ombudsmannabefattning
hade drätselkammaren beslutit hos stadsfullmäktige hemställa on sådan ändring i nu gällande
instruktion för tjänstemännen å Luleå stads drätselkontor, som framgår av ett utav
stadskamreraren upprättat förslag, intaget i serien B. såsom bilaga till beredningsnämndens
protokoll.
Vid föredragning av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville
fastställa de föreslagna ändringarne i nämnda instruktion.
Stadsfullmäktige beslöto att remittera ärendet till den kommitté, som utarbetat förslag till
inrättande av en stadens ombudsmannabefattning.
§ 8.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av barnkolonikommittén gjord
anhållan om ett ytterligare anslag av 4,000 kronor till täckande av kostnaden för
kolonianläggningen.
Av protokollsutdraget hade antecknats, att sedan stadsfullmäktige genom beslut den 21 juni
1917 till anläggning av en sommarkoloni för barn å Vallens soldattorp, då avsedd för 30 barn,
anslagit ett belopp av 17,000 kronor, varav 4,500 kronor för inköp av inventarier,
stadsfullmäktige därefter vid sammanträde den 28 nästlidne mars på framställning av Luleå
stads dispensärkommitté beslutit, att i barnkolonien skulle ytterligare mottagas 15 av
dispensärkommittén uttagna barn. Detta senare beslut, som betingade en utvidgning av den
ursprungliga byggnadsplanen, och den stegring, som skett å alla byggnadskostnader, hade
förorsakat anslagets överskridande.
Drätselkammaren hade därefter beslutit att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
barnkolonikommitténs förevarande framställning.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
för ändamålet bevilja barnkolonikommittén det begärda tilläggsanslaget å 4,000 kronor att
anskaffas genom lån.
Detta beslut var enhälligt.
§ 9.

Uti avgivet yttrande över en av barnkolonikommittén hos stadsfullmäktige gjord anhållan om
ett anslag av 2,500 kronor för brädfodring av kolonibyggnaden i Vallen enligt ett bifogat
kostnadsförslag hade drätselkammaren tillstyrkt bifall till framställningen.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att stadsfullmäktige ville bevilja det begärda anslaget, att
anskaffas genom lån.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige med 15 röster mot 11 att avslå
kommitténs begäran.

§ 10.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat G.Almstedts hos stadsfullmäktige
gjorda anhållan om erhållande av ersättning dels för merförbrukat bränsle med 40 kronor dels
för upprepade rengöringar med 50 kronor i den lägenhet i stadens nybyggnad å tomten n:o l i
kvarteret Lejonet, som han innehaft sedan den 2 januari detta år, hade drätselkammaren, under
erinran att kammaren vid sammanträde den 29 nästlidne juni med anledning av det obehag och
de extra utgifter, som åsamkats hyresgästerna under den första tiden efter inflyttningen, beslutit,
att dessa i hyra från inflyttningen intill den l nästlidne april skulle erlägga endast en fjärdedel
av den bestämda hyran såsom ersättning för förenämnda dem förorsakade obehag eller extra
utgifter, beslutit hemställa, att stadsfullmäktige med hänsyn till denna av drätselkammaren
redan vidtagna åtgärd måtte avslå sökandens framställning.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§ 11.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från styrelsen för Föreningen Sveriges
städers kronouppbördstjänstemän gjord hemställan, att fullmäktige ville besluta
dels att hos kungl. maj:t göra underdånig framställning om att städernas vederbörande
kronouppbördstjänstemän måtte av statsmedel beredas ersättning för upprättande av den i § 14
av lagen om pensionsförsäkring av den 30 juni 1913 omförmälda förteckningen med 2 öre för
varje å förteckningen upptagen person på sätt angående häradskrivarne finnes bestämt för åren
1914-1918,
dels ock, om så ej redan skett, att förenämnda ersättning skall till vederbörande tjänstemän
utbetalas av stadens medel i avvaktan på utgången av ovannämnda hos kungl. maj:t gjorda
framställning.
Föreningen hade vidare hemställt, att stadsfullmäktige ville uppdraga åt Svenska stadsförbundet
att bevaka städernas intresse i avseende å sådana författningar, som pålägga städernas
kronouppbördstjänstemän ökat arbete utan vederlag.
Sedan antecknats, dels att magistraten med tillstyrkan översänt ovanstående skrivelse till
stadsfullmäktige för vidare åtgärd, dels att Luleå stad alltsedan förenämnda lag om
pensionsförsäkring av den 30 juni 1913 tillkom hållit kronouppbördstjänstemannen skadeslös
genom att av stadens medel lämna henne samma ersättning, som kronan tillerkänt
häradskrivarne för samma sak, hade drätselkammaren tillstyrkt föreningens hos
stadsfullmäktige gjorda hemställan dels om ingivande av underdånig framställming till kungl.
maj:t i saken, dels om uppdrag till Svenska stadsförbundet att bevaka städernas rätt i
förutnämnda hänseende.
På hemställan av beredningsnämnden beslöto stadsfullmäktige att bifalla drätselkammarens
förslag med den ändring, att Svenska stadsförbundet skulle bemyndigas att hos kungl. maj:t
göra den underdåniga framställningen i ärendet.
§ 12.

Antecknades, att herr Westerberg under behandling av det i föregående paragraf omförmälda
ärende infunnit sig till sammanträdet.
§ 13.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av styrelsen för folkbiblioteket gjord
anhållan om ett anslag av 450 kronor till läsrumsverksamhetens bedrivande under 1919.
Under erinran att anslaget till biblioteket under en följd av år intill 1918 utgjorde 350 kronor,
då detsamma ökades till 400 kronor, hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige tillstyrkt, att
ett ökat anslag av 450 kronor måtte beviljas för läsrumsverksamheten under år 1919, mot
föreskrift att redovisning lämnas till drätselkammaren över användning av medlen.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av
beredningsnämnden att bifalla drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att anslaget
skulle uttaxeras.
§ 14.
Revisorerna för granskning av Luleå stads kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittés
räkenskaper hade till drätselkammaren inkommit med två särskilda berättelser, avseende den
ena åren 1914 och 1915 samt de 7 första månaderna av 1916 samt den andra återstoden av 1916
och hela 1917, och hade revisorerna, då anslagen och utbetalningarne syntes hava skett i
författningsenlig ordning och utgifterna voro vederbörligen verifierade, tillstyrkt full
ansvarsfrihet åt kommittén och dess kassaförvaltare för den tid revisionen avser.
På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att bevilja kommittén och dess
kassaförvaltare ansvarsfrihet för åren 1914-1917.
§ 15.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Emelia Johanna Maria Hollstrand,
änka efter avlidne f. d. stadsfogden G.G.Hollstrand, hos fullmäktige gjord hemställan, att hon
med hänsyn till hennes mans långa anställning hos staden och till nu rådande dyrtid måtte av
staden tillkännas ett understöd av 600 kronor per år.
Efter anteckning att nu inkommen avskrift av bouppteckningsinstrument utvisade en brist i boet
av kr 186: 50, hade drätselkammaren tillstyrkt bifall till änkefru Hollstrands anhållan om
erhållande av ett årligt understöd av 600 kronor f. o. m. mannens död den 13 sept. 1917.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
bevilja änkefru Hollstrand ett årligt understöd av 400 kronor per år att utgå från av
drätselkammaren föreslagna tid samt bestämde, att understödet för tiden till 1918 års slut skulle
uttaxeras.
Detta beslut fattades efter votering med 14 röster mot 13, vilka senare avgåvos för bifall till
drätselkammarens förslag om understödets bestämmande till 600 kronor per år.
§ 16.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av kungl. lotsstyrelsen hos kungl.
kammarkollegium gjord framställning om vidtagande av åtgärder för befordrande till
verkställighet av ett av konungens befallningshavande i Norrbottens län den 18 mars 1822 givet
och av kungl. kollegium den 3 juli 1826 fastställt utslag rörande skyldighet för Luleå stad att
på något ställe åt sjösidan, som för lotsningen kunde anses bekvämligt, upplåta en tomt åt
lotsverket, vilken framställning remitterats till stadsfullmäktige för yttrande.
Uti ärendet hade stadskamreraren och rådmannen P.Sandström inkommit med begärd
utredning.
Därefter hade drätselkammaren beslutit föreslå stadsfullmäktige att avgiva följande yttrande:

Staden vidhåller sitt bestridande av skyldigheten att på grund av konungens
befallningshavandes i Norrbottens län utslag den 18 mars 1822 upplåta tomt åt lotsverket, då
så lång tid förflutit, innan lotsverket gjort sitt krav gällande, att nämnda föreläggande måste
anses för längesedan förfallet. Skulle emellertid kungl. kammarkollegium finna staden skyldig
att upplåta tomtplats åt lotsverket på grund av stadgandet i § 6 mom. 3 av kungl. förordningen
den 9 juli 1862, är staden villig att för skäligt pris till lotsverket försälja lämplig tomt. För
närvarande kan, staden dock icke giva anvisning på någon sådan, enär frågan om ordnande av
hamnområdet, invid vilket enligt förenämnda kungl. förordning tjänlig tomt bör vara belägen,
är föremål för särskilt omfattande utredning och förslag, vartill kommer, att ett av
stadsfullmäktige antaget förslag till ny stadsplan över södra hamnområdet är beroende på kungl.
maj:ts prövning och fastställelse samt det fördenskull ännu är oavgjort, vilka av de inom denna
plan belägna tomterna skola användas till bebyggande eller till andra ändamål.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
såsom sitt yttrande åberopa drätselkammarens ovan anförda utlåtande.
§ 17.
Sedan byggnadskontoret till drätselkammaren inkommit med kostnadsförslag för insättande av
en s. k. Bolinderspis med varmvattenberedare i stadshotellets kök, insättande av en gjuten
sektionspanna för mera ekonomisk uppvärmning av spritbolagets lokaler ävensom
kostnadsförslag för effektiv avstängning av hotellets lokaler, hade drätselkammaren beslutit hos
stadsfullmäktige hemställa om ett anslag av 12,300 kronor för nämnda, arbetens utförande.
På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att för ändamålet bevilja
drätselkammaren det begärda anslaget å 12,300 kronor att uttaxeras.
Detta beslut, i vad det avsåg anslag till insättande av en Bolinderspis i stadshotellets kök,
fattades efter votering med 21 röster mot 6, som avgåvos för anslag å framställningen i denna
del.
§ 18.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige enhälligt en av drätselkammaren
gjord anhållan om ett anslag för inköp av 10 st. nya serviser och 5 st. nya rännstensbrunnar å
2,750 kronor att bestridas av lånemedel.
§ 19.
På förslag av byggnadskontoret hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige anhållit om ett
tilläggsanslag för instrumenteringen till omformaren å 5,000 kronor utöver av stadsfullmäktige
den 26 april 1917 för utvidgning av elektricitetsverket anvisade 49,000 kronor att bestridas av
lånemedel.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige enhälligt denna drätselkammarens
anhållan.
§ 20.
Uti avgivet yttrande över en av kronokassören hos stadsfullmäktige gjord framställning om ett
anslag för år 1919 av 1,000 kronor till avlönande av ett fast anställt biträde hade
drätselkammaren tillstyrkt bifall till densamma.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bevilja kronokassören det begärda anslaget, att uttaxeras.
§ 21.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat en framställning från
slumsystrarne i Luleå om ett anslag för år 1919 av 700 kronor till slumverksamheten.

Drätselkammaren hade hemställt, att stadsfullmäktige ville för sagda ändamål anslå 500 kronor
att upptagas i fattigvårdsstyrelsens stat för nästkommande år.
Vid detta ärendes behandling biföllo stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
detta drätselkammarens förslag.
§ 22.
Uti avgivet yttrande över ett av svenska stadsförbundet gjort erbjudande om prenumeration å
dess tidskrift till nedsatt pris hade drätselkammaren föreslagit, att stadsfullmäktige ville
prenumerera å nämnda tidskrift för stadsfullmäktiges ledamöter även som de ledamöter och
suppleanter i drätselkammaren, vilka icke tillhöra stadsfullmäktige.
Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av
beredningsnämnden att bifalla detta drätselkammarens förslag samt bestämde, att härav
föranledda kostnader skulle uttaxeras.
§ 23.
Sedan magistraten i skrivelse till drätselkammaren anmält, att på grund av den rådande dyrtiden
vikarier för magistratens lagfarna ledamöter under semester nästkommande år icke torde kunna
erhållas med mindre arvodet höjes till 500 kronor pr månad för vardera tjänsten, hade
drätselkammaren hos stadsfullmäktige hemställt, att i nästa års stat måtte upptagas ett belopp
av 1,000 kronor för avlönande av vikarier för borgmästaren och magistratssekreteraren under
semester.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§ 24.
På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige i enlighet med bestämmelsen i § 15
av gällande kungl. förordning angående kommunalstyrelse i stad, att kallelser till
stadsfullmäktiges sammanträden och allmän rådstuga under år 1919 skola införas i NorrbottensKuriren, Norrskensflamman och Norrbottens-Tidningen.
§ 25.
På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att företaga val av sex ledamöter
och lika många suppleanter i 1919 års taxeringsnämnd för Luleå stad, samt utsago därvid:
till ledamöter:
till suppleanter:
bagaren C.Marklin
köpmannen C.Lindgren
bokföraren O.Frykholm järnhandlanden K.A.Lind
snickaren B.A.Hellsten
exekutionsbetjänten G.Wetter
handlanden W.Thurfjell grosshandlaren M. Lindquist
inspektören E.P.Lantz
bankdirektören H.Flodmark
vagnkarlen J.A.Öhman
lokomotivföraren N.Falk.
Därjämte beslöto stadsfullmäktige, likaledes på förslag av beredningsnämnden, att
suppleanterna skulle anses valda var och en för den ledamot, som hade samma ordningsföljd
som suppleanten.
§ 26.
Vid härefter företagna val utsagos till:
suppleant i drätselkammaren efter herr A.Hammar, som bortflyttat från staden, för år 1919: herr
J.O.Sjölin;
ledamöter i hamndirektionen för år 1919: herrar G.Burström, N.Falk, L.Nordlander, L.Hjelm
och K.A.Nordin samt till suppleanter för dem: herrar P.Th.Aurén, K.Mattsson och K.Olsson;
fattigvårdare för åren 1919-1920:

i l:a distriktet: fröken Anna Johansson, fruarna Augusta Jonsson och Olga Nordin, herrar
J.Andersson, Alfred Gullberg och A.F.Sundström samt fröknarna Lydia Sundström och Signe
Färnströrn;
i 2:a distriktet: fröken Hildur Mörtzell, fruarna Julia Salander, Agnes Stenudd och Agnes
Torstensson samt herrar Nils A.Andersson och V.Lund;
i 3:e distriktet: fröken Sigrid von Garreltz, herrar C.L.Berglund, Ivar Bergqvist och C.J.Åström
samt fruarna Frida Höglund och Matilda Jeppsson;
i 4:e distriktet: fruarna Jenny Sandström, Sara Lindgren, Maria Hammarlund, Anna Hedman
och Linda Nyberg samt herrar J.A.Westberg och N.B.Lindström;
ledamöter i byggnadsnämnden för åren 1919-1922: herrar C.A.Flemström, J.A.Forssgren och
L.Hjelm samt till dessas suppleanter: herrar A.O.Wahlgren, O.E.Wester och O.Olsson;
ledamot i styrelsen för pantlånekontoret för åren 1919-1921: herr N.O.Lundström samt till
suppleant herr C.Lindgren;
ledamöter i folkskolestyrelsen för åren 1919-1922: herrar H.Hultström med 25 röster och
D.Andersson med 17 röster, varjämte 8 röster tillföllo herr Nils A.Andersson;
suppleant i folkskolestyrelsen för samma tid: fröken Märta Bucht;
delegerad för flickläroverket för åren 1919-1921: herr A.Ljungberg;
ledamöter i hälsovårdsnämnden för åren 1919-1922: fru Hild Sahlin och herrar B.A.Hellsten
och A.Johnsson;
suppleanter i hälsovårdsnämnden för samma tid: herrar O.Åhrström, A.Ulander och A.Enander;
ledamöter i planteringsnämnden för åren 1919-1921: herrar K.Hj.Falkland, A.Ulander och
G.Engman;
ledamot i hästuttagningsnärnnden för år 1919 efter herr C.A.Gowenius, som avflyttat från orten:
herr G.Groth;
ledamöter i arbetsförmedlingsanstaltens styrelse för åren 1919-1922: herrar G.Andersson,
J.A.Nilsson, J.V.Johansson och O.Widlund samt till dessas suppleanter: herrar B.A.Hellsten,
M.Thingwall, E.Sandberg och J.A.Öhman;
ledamöter i brandstodskommittén för år 1919: herrar C.A.Flemström och N.J.Nordström;
suppleanter i samma kommitté för år 1919: herrar J.Bergling och N.Lundholm;
ombud vid 1919 års mantalsskrivningar: herrar J.Lidgren, J.F.Johansson, C.A.Palm och
N.P.Broman;
ledamot i styrelsen för Luleå utskänkningsbolag för år 1,919: herr H.K.Brändström och till hans
suppleant herr J.G.Roth;
ledamöter i lönenämnden för år 1919: herrar N.Falk, K.Hj.Falkland, H.Andersson och
O.Olsson;
suppleanter i lönenämnden för år 1919: herrar V.Askeroth och Georg Olsson;
ledamöter i nykterhetsnämnden för åren 1919-1922: herr Axel Nilsson, tillika ordförande, samt
fröken Märta Bucht, vice ordförande;
suppleanter för nykterhetsnämnden för samma tid: herrar Johan Eriksson och Aug.Ahrnell;
revisorer av stadens räkenskaper för år 1918: herrar Rob.Lund, G.Edström och H.F.Pira; samt
till dessas suppleanter herrar G.Kristiansson, F.Lindgren och K.Krook;
revisor au läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1918: herr K.Olsson och till hans
suppleant herr C.Lundmark;
revisor av Luleå utskänkningsbolags räkenskaper för år 1918: herr H.Flodmark och till hans
suppleant herr E.P.Lantz;
revisor av arbetsförmedlingsanstaltens styrelse för år 1918: herr H.Björnlund och till hans
suppleant herr E.P.Lantz.
§ 27.
Från lönenämnden hade inkommit en så lydande skrivelse:

’Till Stadsfullmäktige.
Med överlämnande av särskilda framställningar om lönereglering och dyrtidstillägg från
stadsbokhållaren, tjänstemännen vid byggnadskontoret, poliskåren samt Luleå
tjänstemannaförening, vilka framställningar remitterats till lönenämnden för yttrande, får
lönenämnden härmed för stadsfullmäktige framlägga det resultat, vartill nämnden kommit vid
prövning av framställningarna.
Dessa innehålla såsom stadsfullmäktige torde finna i huvudsak önskemål om viss lönereglering
och jämnsides därmed utgående dyrtids-och familjetillägg. Befattningshavarna synas med sin
framställning om delvis lönereglering hava velat i möjligaste mån förebygga det tillstånd av
osäkerhet i lönehänseende, som givetvis blir en följd av dyrtidens motverkande genom dyrtidsoch familjetillägg. Det torde icke kunna bestridas, att ur berörda synpunkt en lönereglering till
viss gräns redan nu varit önskvärd, även om den allt fortfarande pågående kristiden skulle ha
rest stora svårigheter vid löneregleringens rättvisa genomförande. Då emellertid
framställningarna om lönereglering kommit lönenämnden så sent tillhanda, att det icke varit
möjligt att framlägga ett löneregleringsförslag, tillämpligt fr. o. m. år 1919, samt nämnden
dessutom icke ansett sig av stadsfullmäktige härtill bemyndigad, har nämnden ansett sig böra
föreslå stadsfullmäktige att även för år 1919 bevilja stadens befattningshavare ett dyrtids- och
familjetillägg, som med hänsyn till levnadskostnadernas allmänna stegring må anses skäligt.
Det har härvid synts nämnden lämpligt att vid förslagets upprättande så nära som möjligt ansluta
sig till de för föregående årets dyrtids-och familjetillägg gällande grunder, l avseende å
dyrtidstilläggets storlek har nämnden anslutit sig till den av styrelsen för Luleå
tjänstemannaförening uttalade uppfattning, att till grund för dyrtidstillägget bör läggas kungl.
socialstyrelsens kvartalsvis avgivna officiella dyrtidsberäkningar sålunda, att varje
befattningshavare vidkännes i/3 av dyrtidsstegringen och staden 2/s, varemot familjetillägget
ansetts böra utgå efter samma grunder som föregående år. Beträffande dyrtidstillägget har
lönenämnden räknat med ett minimum av 1,600 kr. och ett maximum av 3,000 kr.
Vid förevarande frågas behandling har inom nämnden väckts förslag, att jämväl stadens
pensionärer med hänsyn till deras så gott som undantagslöst svaga ekonomiska ställning borde
komma i åtnjutande av det ifrågasatta dyrtidstillägget. I livligt beaktande av det behjärtansvärda
häri har lönenämnden, oaktat någon framställning härom icke av pensionärerna gjorts, likväl
funnit sig böra föreslå stadsfullmäktige att för år 1919 bevilja stadens pensionärer samma
dyrtidstillägg som kan bliva bestämt för befattningshavarna, dock utan minimigräns.
Under uttalande av önskvärdheten av att stadsfullmäktige snarast måtte låta föranstalta om
utarbetande av ett förslag till lönereglering för stadens befattningshavare att träda i tillämpning
från den l januari 1920 får alltså lönenämnden föreslå stadsfullmäktige att antaga det vid denna
skrivelse fogade förslag till dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare, däri
inbegripet dyrtidstillägg för pensionärerna samt familjeunderstöd till stadens arbetare för år
1919.
Förslaget, som grundar sig å kungl. socialstyrelsens senaste kvartalsrapport, enligt vilken
levnadskostnadernas allmänna stegring den l oktober 1918 utgjorde 142 %, slutar å ett belopp
av
i dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare
samt dyrtidstillägg för pensionärerna
kr. 128,508: 50
i familjetillägg för befattningshavarna
kr. 16,000:- samt
i familjeunderstöd för arbetarna
kr. 20,100:eller sammanlagt å kr. 164,608: 50
Mot lönenämndens förslag beträffande maximibeloppet av dyrtidstillägget har ordföranden i så
måtto anmält avvikande mening, att ordföranden för sin del funnit familjetillägget böra
inneslutas i dyrtidstilläggets maximum.

Luleå den 30 november 1918.
På Lönenämndens vägnar:
Nils Falk.
G. Fjellman.’
Det i skrivelsen åberopade förslag var av följande lydelse:
Förslag till dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare och familjeunderstöd till
arbetare för år 1919.
Den ordinarie och extra befattningshavare med månadslön, som är i stadens tjänst under år 1919
och uppbär avlöning enligt senast år 1917 fastställd lönestat, erhåller dyrtids- och familjetillägg
för år 1919 enligt följande grunder:
dyrtidstillägg utgår med 95 % å befattningshavarens från staden under året utgående kontanta
avlöning, exklusive sportler eller vederlag för mistade sådana, dock minst med ett belopp av
1,600 kronor och högst med 3,000 kronor, samt utbetalas månadsvis i förskott.
familjetillägg för befattningshavare utgår per år med:
för hustru eller den, som i hustruns ställe utför hennes husliga gärning, 200 kronor,
för barn under 15 år 100 kronor,
för barn över 15 år eller föräldrar, som äro oförmögna att sig själva försörja, likaledes 100
kronor vardera.
För arbetsförmän och arbetare, som varit sysselsatta i stadens arbeten minst sex månader under
år 1918, utgår ett familjeunderstöd efter nyss omförmälda grund.
Familjetillägget respektive familjeunderstödet utgår månadsvis i förskott till befattningshavare
och arbetare, som vid utbetalningen är i stadens tjänst, samt får icke överskrida 700 kronor per
år eller 58 kronor 34 öre per månad.
I övrigt gälla följande undantagsbestämmelser:
Dyrtidstillägget beräknas å den kontanta avlöningen utan minimigräns för
l:o) ordinarie befattningshavare, som åtnjuter fri bostad och bränsle m. m.,
2:o) ordinarie brandmanskap,
3:o) stadsläkare, stadssjuksköterska, stadsbarnmorska, skorstensfejarmästare samt
kronojägaren,
4:o) borgerlig rådman, sekreteraren hos stadsfullmäktige och lönenämnden, siffergranskaren
W.Sahlin, föreståndaren vid köttbesiktningsbyrån. F.Rosengren, baderska vid folkskolan,
vaktmästare vid Karlsviks, Mjölkuddens och Notvikens skolor, vaktmästare vid saluhallen samt
städerskor och tillsyningsmannen vid bränngropen,
5:o) stadens pensionärer.
De under 2:o), 3:o), 4:o) och 5:o) omförmälda befattningshavare åtnjuta ej familjetillägg.
Därest båda makarna äro i stadens tjänst och hustrun uppbär dyrtidstillägg utgår ej familjetillägg
för henne.
Lönenämnden hade därjämte beträffande en av rådmannen P.Sandström till nämnden ingiven
framställning anmärkt, att densamma kommit lönenämnden tillhanda först sedan grunderna för
dyrtidstilläggels utgående varit föremål för slutlig behandling inom nämnden.
Vid föredragning av detta ärende hade beredningsnämnden hemställt, att stadsfullmäktige ville
antaga lönenämndens ovan intagna förslag till dyrtids- och familjetillägg för stadens
befattningshavare och familjeunderstöd till arbetare för år 1919 med följande ändringar:
att dyrtids- och familjetillägg icke utgår till städerskor, enär det arbete de utföra är ett
ackordsarbete och de sålunda äro i tillfälle att begära av dyrtiden påkallad förhöjning av
ackordsprisen;
att dyrtidstillägg icke utgår å det understöd, som av beredningsnämnden vid dess sammanträde
den 10 dennes föreslagits åt änkefru Emilia Hollstrand;

att i enlighet med lönenämndens ordförandes reservation familjetillägget bör inneslutas i
dyrtidstilläggets maximum, så att sammanlagda beloppet av dyrtids- och familjetillägg icke för
någon befattningshavare får överskrida 3,000 kronor.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att antaga lönenämndens förslag till
dyrtids- och familjetillägg för stadens befallningshavare och familjeunderstöd till arbetare för
år 1919 med följande ändringar:
att dyrtids- och familjetillägg icke utgår till städerskor;
att dyrtidstillägget å det understöd, som enligt stadsfullmäktiges beslut i § 15 här ovan beviljats
åt fru Emilia Hollstrand, utgår med 50 proc. å understödets belopp.
Beslutet angående sistnämnda punkt fattades efter votering med 15 röster mot 12, vilka senare
avgåvos för bifall till heredningsnämndens förslag i denna del.
Slutligen beslöto stadsfullmäktige att till lönenämnden för yttrande remittera en av rådmannen
P.Sandström till lönenämnden ingiven framställning rörande beräkningen av det till honom
utgående dyrtidstillägg.
§ 28.
Vid föredragning och granskning av från magistraten inkommet generalförslag till utgiftsoch inkomststat för Luleå stad för år 1919 hade beredningsnämnden föreslagit, att
stadsfullmäktige ville fatta följande beslut:
l:o) att i drätselkammarens utgiftsstat under ’16 gator, vägar och torg’ upptagna anslag å 7,700
kronor till reparation av Skeppsbrogatan mellan Rådstu- och Kungsgatan skulle utgå, enär
denna kostnad till största delen anses böra bekostas av hamnens medel;
2:o) att i generalförslaget upptagna posten till ’ökning av oförutsedda utgifter i
drätselkammarens stat’ ökas med kr. 2,304: 15 eller till kr. 4,283: 86.
Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist å kr. 1,265,327: 29 sålunda enligt punkt
l här ovan borde minskas med 7,700 kronor och enligt punkt 2 ökas med kr. 2,304: 15, alltså en
minskning utöver ökningen av kr. 5,395: 85, återstod till uttaxering en brist av kr. 1,259,931:
44, med anledning varav beredningsnämnden hemställt att stadsfullmäktige med godkännande
i övrigt av de föreliggande staterna ville till täckande av denna brist fastställa en uttaxering av
9 kronor 34 öre pr bevillningskrona av 134,896: 30 bevillningskronor.
Stadsfullmäktide beslöto att göra följande ändringar i och tillägg till dessa beredningsnämndens
förslag:
rörande drätselkammarens stat:
l:o) att under utgiftsposten l c ’tillfälliga lån’ upptagna växelskulder skulle minskas från
680,000 kronor till 650,000 kronor samt motsvarande minskning ske under inkomstposten l b
’tillfälliga lån’;
2:o) att, då ingen ränta beräknats under utgiftsposten 3 c å växelskulden, upptaga sådan ränta
med ett belopp av 24,000 kronor, med vilket belopp alltså bristen att uttaxera ökas;
3:o) att till följd av de under utgiftsposten 8 ’polisverket b beklädnad’ förekommande stora
beloppen för överskridna anslag för år 1918 uppdraga åt drätselkammaren att verkställa
och till stadsfullmäktige inkomma med utredning, i vad mån inköp skett av onödiga
effekter för polisväsendet;
4:o) att under 15 ’allmänna byggnader, egendomar och skogar’ upptagna utgiftsposten till
omläggning av plåttaket å stallbyggnaden till stadshuset (Kalkonen n:o 5) skulle nedsättas från
5,300 kronor till 1,000 kronor för nödtorftig reparation och målning av samma tak, varigenom
bristen att uttaxera minskas med 4,300 kronor;
5:o) att beträffande anslaget under samma rubrik till inredning av laboratorium och inköp av
bord och stolar i karantänstallarne kr. 782: 56, vilket belopp förekommer jämväl å inkomstsidan
såsom besparat anslag från föregående år, anmoda drätselkammaren att låta anstå med nämnda
arbete till år 1920, om så ske kan;

6:o) att till följd av stadsfullmäktiges beslut under § 9 här ovan i protokollet utgiftsposten under
rubrik 35 ’anslag för särskilda sociala ändamål’ å 2,500 kronor till brädfodring av
barnkolonibyggnaden, vilket belopp förekommer jämväl å inkomstsidan under samma rubrik
såsom avsett att täckas med lånemedel, skulle utgå;
7:o) att på grund av stadsfullmäktiges under § 27 här ovan i protokollet antecknade beslut
utgiftsposten under rubrik 36 ’andra och oförutsedda utgifter’ till dyrtidstillägg för år 1919 till
pensionärer och understödstagare skulle ökas med 200 kronor och posten oförutsedda utgifter
under samma rubrik minskas med samma belopp:
rörande generalförslaget:
8:o) att utgiftsposten ’ökning av oförutsedda utgifter i drätselkammarens stat’ skulle utöver av
beredningsnämnden föreslagen ökning med kr. 2,304: 15 ökas med ytterligare kr. 7,279: 26,
med vilket belopp bristen att uttaxera ökas.
Med godkännande i övrigt av beredningsnämndens här ovan upptagna förslag och då enligt
punkterna 2 och 8 här ovan bristen att uttaxera borde ökas med kr. 31,279: 26 samt enligt punkt
4 minskas med 4,300 kronor, alltså en ökning utöver minskningen av kr. 26,979: 26, fastställde
stadsfullmäktige till täckande av den i generalförslaget förefintliga brist å kr. 1,286,910: 70 en
uttaxering för år 1919 av 9 kronor 54 öre per bevillningskrona av 134,896,30 bevillningskronor.
Då för kyrkan förut bestämts en uttaxering av 56 öre per bevillningskrona, komma 1919 års
utskylder i sin helhet att belöpa sig. till 10 kronor 10 öre per bevillningskrona.
§ 29.
På beredningsnämndens förslag biföllo stadsfullmäktige en av drätselkammaren gjord anhållan
om bemyndigande för kammaren att för år 1919 förnya stadens lån å löpande räkning å 200,000
kronor.
§ 30.
Till beredningsnämnden remitterades:
l:o) Hyresnämndens framställning om höjning av arvodena åt dess ordförande och sekreterare;
2:o) Diakonissanstaltens begäran om dyrtidstillägg för det barn, som barnavårdsnämnden har
intagit å anstaltens skyddshem vid Sjötorp.
§ 31.
Till drätselkammaren remitterades:
1:o) Nederluleå kommuns underdåniga besvär i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas
inkomsttaxering år 1915;
2:o) Livsmedelsnämndens begäran om. anslag till lindrande av de mindre bemedlades
levnadsvillkor;
3:o) Bror Jonssons begäran om restitution av de utav honom i egenskap av poliskonstapel
erlagda pensionsavgifter;
4:o) Livsmedelsnämndens framställning om ersättning för skada, som tillfogats en del
potatisodlare genom stadens byggnadsarbeten i kvarteret Renen;
5:o) Livsmedelsnämndens utredning rörande befarad förlust å den av nämnden bedrivna
handelsrörelse;
6:o) Isak Johanssons begäran om tillstånd att få uppföra en sommarstuga å vretan n:o 457-459;
7:o) En framställning från Mjölkuddens innevånare om åtgärder till förbättring av betesmarken
å Notviken;
8:o) Begäran från stadens ombud vid årets mantalsskrivningar om ersättning för deras arbete;
9:o) Bröderna Åströms begäran att få uppföra ett boningshus å vretan n:o 154-155 å
Mjölkudden.

§ 32.
Till lönenämnden remitterades:
l:o) Befattningshavarnes å byggnadskontoret begäran om ett supplementstillägg för
innevarande år av 250 kronor;
2:o) J.Nilssons begäran om pension såsom vaktmästare vid stadens folkskolor.
Som ovan.
På stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
/A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund, Melcher Lindquist, Leo Nordlander.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 23
december 1918.
Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Groth och J.A.Nilsson.
t.f. byggnadschefen E.Möller.
§1.
Beviljade nämnden på tillstyrkan av byggnadskontoret en utbetalning till entreprenören
J.Johansson av 1000 kronor å kontraktet av den 8 juni 1918 emellan honom och Luleå stads
drätselkammare ang. uppförande av 3 st. bostadshus i kvarteret Tigern.
§2.
Godkändes av byggnadskontoret upprättat förslag till kontrakt mellan Luleå stads
drätselkammare och John E.Ruth ang. utförande av vinterunderhållet av stadens landsvägar
m.m.
§3.
Meddelade ordföranden, att han beviljat brandchefen U.Ullman tjänstledighet under 5 dagar
f.o.m. den 18 innevarande december.
Sedan stadskamreraren vidare meddelat att brandchefen låtit meddela, att han, på grund av
nödvändig närvaro vid en operation, icke kunde träda i tjänst förrän den 24 i samma månad,
beslutade nämnden, att dels godkänna den av ordföranden brandchefen beviljade
tjänstledigheten av 5 dagar dels att ävenledes bevilja honom tjänstledighet för den 23
innevarande december.
§4.
Beslutade nämnden på byggnadskontorets förslag att för stadshotellet inköpa dörrstängare,
märke Lux, för en kostnad av högst 1900 kronor.
§5.
Protokollet förklarades genast justerat.
Som ovan

Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
Justeras:
Herm.Fernlund”

”Protokoll, hållet hos stadsfullmäktige i Luleå den 30 december 1918.
Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N.Falk, fröken Svensson,
herrar Hanson, Palm, Axel Nilsson, Hage, Widlund, fru Bohlin, herrar Lindquist, Hedman,
J.A.Nilsson, A.V.Falk, Andersson, Berlin, Groth, Hultström och Nordlander samt
stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades herrar Brändström, Lindgren och
Svensén. Av dessa hade herr Svensén anmält sig förhindrad att bevista sammanträdet och de
övriga voro frånvarande utan anmält laga förfall.
§ l.
Utsagos herrar Flemström och Westerberg att jämte herr ordföranden fredagen den 3 januari
1919 klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Uti avgivet yttrande över en av hamnspårstillsyningsmannen Axel Björk hos stadsfullmäktige
gjord framställning att få köpa stadens del av tomt n:o 5 i kvarteret Laken hade drätselkammaren
hemställt, att som grosshandlaren Atle Burman numera antagit stadsfullmäktiges den 29 mars
1917 gjorda erbjudande att till honom försälja ovannämnda tomt för ett pris av l krona 50 öre
per kv. fot, Björks framställning icke måtte till någon åtgärd föranleda.
På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag.
§ 3.
Från folkskolestyrelsen hade inkommit följande protokollsutdrag:
Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 10 okt. 1918.
’§2.
Genom skrivelse den 26 sistl. september hade lärarekåren vid Luleå folkskolor inkommit med
framställning om lönereglering, varjämte skolköks- och slöjdlärarinnorna sedermera inkommit
med framställningar i liknande syfte. Sedan folkskolestyrelsen vid sammanträde den 4
innevarande oktober tillsatt en kommitte, bestående av folkskolestyrelsens ordförande hr
A.Gullberg, ledamoten hr D.Andersson samt överläraren P.Edw.Lindmark, för uppgörande av
förslag till lönestat för lärarepersonalen vid Luleå stads folkskolor, hade kommittéen nu
inkommit med sådant förslag.
Folkskolestyrelsen beslöt för sin del godkänna kommittéens förslag till lönereglering för
folkskollärare, folkskollärarinnor och småskollärarinnor samt i anslutning därtill anhålla om
stadsfullmäktiges godkännande av följande lönestat:
Hyresersättning:
Ordinarie folkskollärare
Ordinarie folkskollärarinna
Småskollärarinna samt vid folkskolan anställda e.o. och vik. lärare och

900:- kr.
675:- kr.

lärarinnor

400:- kr.

Vedbrandsersättning:
Ordinarie folkskollärare
Ordinarie folkskollärarinna
Småskollärarinna samt vid folkskolan anställda e.o. och vik. lärare och
lärarinnor
Stadsläraretillägg å grundlönen:
Småskollärarinna
E.o. och vik. folkskollärare
E.o. och vik. folkskollärarinna
E.o. och vik. småskollärarinna

400:- kr.
325:- kr.
250:- kr.

200:- kr.
400:- kr.
350:- kr.
200:- kr.

Kommunala ålderstillägg:
Ordinarie folkskollärare
Ordinarie folkskollärarinna
Småskollärarinna

3 st. a 200:- kr.
3 st. a 100:- kr.
3 st. a 50:- kr.

Lönestaten skulle således få följande utseende:
Ordinarie folkskollärare
1:sta lönegr.
”
2:dra lönegr.
”
3:dje lönegr.
”
4:de lönegr.

3.400:- kr.
3.900:- kr.
4.400:- kr.
4.900:- kr.

Ordinarie folkskollärarinna
”
”
”

1:sta lönegr.
2:dra lönegr.
3:dje lönegr.
4:de lönegr.

2.900:- kr.
3.200:- kr.
3.500:- kr.
3.800:- kr.

Småskollärarinna
”
”
”

1:sta lönegr.
2:dra lönegr.
3:dje lönegr.
4:de lönegr.

2.050:- kr.
2.250:- kr.
2.450:- kr.
2.650:- kr.

E.o. och vik. folkskollärare
E.o. och vik. folkskollärarinna
E.o. och vik. småskollärarinna

2.750:- kr.
2.500:- kr.
1.850:- kr.

Särskilda tillägg:
För de lärare vid Karlsviks skola, vilka äro skyldiga att taga bostad och vedbrand in natura
följande tillägg till grundlönen:
Ordinarie folkskollärare
300:- kr.
Ordinarie folkskollärarinna
200:- kr.
Småskollärarinna
100:- kr.

För småskollärare N. V. Nilsson i Mjölkudden, som enligt riksdagens beslut från statsverket
erhåller kr. 200:- utöver grundlönen för småskollärarinna i motsvarande lönegrad, ett personligt
kommunalt lönetillägg å kr. 150:- , varigenom hans lön kommer att uppgå till 3.000:- kr.

Överlärarens tilläggsarvode:
Folkskolestyrelsen föreslår, att detta tilläggsarvode höjes från nuvarande kr. 400:- till 1,000:kr.
För skolkökslärarinna beslöt styrelsen efter omröstning med fyra röster mot tre att med höjning
av grundlönen utöver vad kommittén föreslagit med kr. 300:- föreslå följande lönestat:
1:sta lönegraden 2.600:- kr.
2:dra lönegraden 2.850:- kr.
3:dje lönegraden 3.100:- kr.
4:de lönegraden 3.350:- kr.
För slöjdlärarinna beslöt folkskolestyrelsen föreslå följande lönestat:
1:sta lönegraden 2.300:- kr.
2:dra lönegraden 2.550:- kr.
3:dje lönegraden 2.800:- kr.
4:de lönegraden 3.050:- kr.
Dessa belopp överstiga i varje lönegrad med kr. 200:- vad kommittén föreslagit.
I fråga om skolkökslärarinnas lön röstade minoriteten för ett av hr Hultström framställt förslag,
att lönen skulle i varje lönegrad sättas 100 kr. lägre, än vad styrelsen föreslagit.
I sin framställning till folkskolestyrelsen hade lärarekåren anhållit även om årlig ersättning för
planteringsland med kr. 300:-. Då enligt styrelsens mening stöd för anspråk om sådan
ersätttning icke förefinnes i gällande författningar, ansåg sig styrelsen sakna anledning tillstyrka
bifall till .denna anhållan, men ville styrelsen i anslutning till hittills gällande föreskrifter, att
det ’bör, såvitt sig göra låter, åt läraren till brukning för eget behov av jordfrukter upplåtas ett
lämpligt jordland’, för sin del framhålla önskvärdheten av att staden i samband med upplåtande
av kolonilotter måtte avgiftsfritt tilldela lärarekårens medlemmar lämpliga planteringsland.
Till protokollet skulle dessutom antecknas, att folkskolestyrelsen vid uppgörande av detta
förslag till lönestat utgått från den förutsättningen, att lärarekåren under kristiden skulle
tillerkännas dyrtidstillägg i likhet med stadens övriga befattningshavare.
Lärarekårens representant folkskolläraren G.Landström begärde få till protokollet antecknat, att
enligt hans åsikt lärerekåren icke kunde betrakta den nu tillstyrkta löneregleringen som definitiv
utan måste anse den som ett provisorium under den tid, dyrtidstillägg komme att utgå.
Dag som ovan.
Alfr. Gullberg.
/P. Edv. Lindmark.’
Över detta förslag hade lönenämnden avgivit följande yttrande:
Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 30 november 1918.
’Närvarande: Herrar Falk, Ullman, Falkland och Olsson.
§ l.

Genom särskilda skrivelser till Luleå folkskolestyrelse resp. den 26 och den 30 sistlidne
september hade lärarekåren vid Luleå folkskolor samt skolköks- och slöjdlärarinnorna
därstädes inkommit med framställning om lönereglering.
Härefter hade styrelsen översänt handlingarna i ärendet jämte eget yttrande till stadsfullmäktige,
som vid sammanträde den 24 oktober 1918 remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande.
Vid föredragning härav beslöt lönenämnden föreslå stadsfullmäktige att godkänna det i
folkskolestyrelsens protokoll den 10 oktober 1918 innehållna förslag till lönestat för
folkskollärare, folkskollärarinnor och småskollärarinnor.
Därvid skulle emellertid anmärkas, att den för ordinarie folkskollärare föreslagna
hyresersättning å 900 kr. samt vedbrandsersättning å 400 kr. per år förefölle den förra väl högt
och den senare väl lågt tilltagen.
Då emellertid någon utredning angående de i staden för närvarande rådande hyres- och
vedpriser icke förebragts, fann sig lönenämnden böra före-slå stadsfullmäktige att fastställa
nämnda belopp dock allenast för tids-perioder av resp. 5 och l år, börande före utgången av
varje sådan tidsperiod folkskolestyrelsen till stadsfullmäktige avgiva av utredning åtföljt förslag
till ersättningsbeloppens fixerande för nästkommande period.
Då vidare vid granskning av de av folkskolestyrelsen föreslagna stadslärartilläggen framgick,
att ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor icke upptagits till erhållande av dylikt tillägg,
beslöt lönenämnden, som ansåg stadslärartillägg jämväl för nämnda befattningshavare av
behovet påkallat för erhållande för framtiden av kvalificerad lärarpersonal, föreslå
stadsfullmäktige att tillerkänna jämväl ordinarie folkskollärare och folkskollärarinna ett
stadslärartillägg av resp. 500 kr. och 300 kr.
Härjämte beslöt lönenämnden tillstyrka dels det av folkskolstyrelsen föreslagna personliga
lönetillägget till småskolläraren N.V.Nilsson i Mjölkudden samt det föreslagna tilläggsarvodet
till överläraren, dels ock de föreslagna lönestaterna för skolköks- och slöjdlärarinnorna.
Beträffande den av lärarkåren gjorda framställningen om årlig ersättning för planteringsland
ansåg sig lönenämnden i likhet med folkskolestyrelsen och på av styrelsen anförda skäl icke
lagligen kunna tillstyrka bifall till framställningen, varemot lönenämnden fann sig böra biträda
folkskolestyrelsens hemställan, att staden i samband med upplåtande av kolonilotter måtte
avgiftsfritt tilldela lärarkårens medlemmar lämpliga planteringsland.
I samband härmed beslöt lönenämnden föreslå stadsfullmäktige att uppdraga åt
folkskolestyrelsen och drätselkammaren att till stadsfullmäktige inkomma med förslag rörande
de närmare villkor och bestämmelser, som för dylik upplåtelse kunde anses erforderliga.
Beträffande slutligen framställningen om särskilda tillägg till grundlönen för lärare och
lärarinnor vid Karlsviks folkskola beslöt lönenämnden, enär något skäl för dylika lönetilläggs
utbetalande till ifrågavarande lärarpersonal ej förebragts, hemställa om avslag å
framställningen.
Slutligen antecknades, dels att genom det av lönenämnden föreslagna stadslärartillägget för
jämväl ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor uppkomme en ökning i
folkskolestyrelsens stat med 9,900 kr., dels ock att genom de av lönenämnden avstyrkta
särskilda tilläggen för lärarne vid Karlsviks folkskola uppstode en minskning i samma stat med
700 kr., vadan de av lönenämnden föreslagna förändringarna skulle medföra en total ökning i
folkskolestyrelsens stat av 9,200 kr.
Mot förestående beslut, såvitt därigenom ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor
föreslagits komma i åtnjutande av stadslärartillägg, reserverade sig herr Olsson.
Som ovan.
På lönenämndens vägnar:
Nils Falk. G. Fjellman.’

Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville godkänna folkskolestyrelsens
förslag med de däri av lönenämnden föreslagna ändringar och tillägg samt besluta, att det
belopp, som för löneregleringens genomförande skulle erfordras utöver vad som i
folkskolestyrelsens stat för år 1919 anvisats eller 9,200 kronor, skulle uttaxeras.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att antaga lönenämndens förslag med
följande ändringar:
att hyres- och vedbrandsersättningarne bestämmas för tidsperioder av allenast två år i sänder;
att hyresersättningen till småskollärarinna samt vid folkskolan anställde e. o. och vikarierande
lärare och lärarinnor bestämmes efter samma grund som för folkskollärare, d. v. s. 225 kronor
per rum till 450 kronor; detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot 11, vilka röstade
för löne-nämndens och folkskolestyrelsens förslag i denna del;
att de kommunala ålderstilläggen till småskollärarinna höjas från 50 kronor till 100 kronor
vardera; detta beslut fattades med 15 röster mot 11, vilka senare avgåvos för bifall till
folkskolestyrelsens förslag i denna punkt.
Därjämte beslöto stadsfullmäktige, att det belopp, som för löneregleringens genomförande
skulle erfordras utöver vad som i folkskolestyrelsens stat för år 1919 anvisats, skulle uttaxeras.
Ett av herr Carlgren väckt förslag, att stadsläraretillägg icke skulle utgå för ordinarie
folkskollärare och folkskollärarinna, avslogs med 14 röster mot 12, och ett förslag att särskilda
tillägg enligt folkskolestyrelsens förslag skulle utbetalas till lärarne i Karlsvik avslogs med 20
röster mot 7.
§ 4.
I skrivelser till folkskolestyrelsen hade de lärare och lärarinnor, som undervisa i slöjd, anhållit
om höjning av slöjdarvodet till 450 kronor för varje slöjdgrupp.
Med anledning härav hade folkskolestyrelsen hos stadsfullmäktige hemställt, att arvodet för
undervisning i pedagogisk , träslöjd och kvinnligt handarbete måtte tills vidare bestämmas till
300 kronor för manlig och 250 kronor för kvinnlig slöjdgrupp.
Lönenämnden hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till detta folkskolestyrelsens förslag.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla folkskolestyrelsens förslag.
Ett av fru Bohlin väckt förslag att arvodet för den kvinnliga slöjden skulle utgå med samma
belopp som för den manliga blev av stadsfullmäktige avslaget med 14 röster mot 10.
§ 5.
Folkskolestyrelsen hade till stadsfullmäktige överlämnat en av vaktmästaren vid folkskolan V.
Lund gjord framställning om ett personligt lönetilllägg f. o. m. år 1919 av 300 kronor och hade
folkskolestyrelsen därvid tillstyrkt bifall till densamma.
Lönenämnden hade uti avgivet yttrande hemställt, att enär Lund vore ordinarie
befattningshavare och alltså i likhet med övriga befattningshavare föreslagits till erhållande av
dyrtidstillägg för år 1919, framställningen icke måtte till någon stadsfullmäktiges åtgärd
föranleda.
Vid föredragning av ärendet beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
avslå Lunds framställning.
§ 6.
Då det i stadsfullmäktiges beslut om dyrtidstillägg för stadens befattningshavare, med vilka
lärarepersonalen vid stadens folkskolor likställts, förekommande uttrycket: ’ordinarie och extra
befattningshavare med månadslön etc.’ kunde tolkas så, att vid folkskolan innevarande år
anställda vikarier skulle vara berättigade till dyrtidstillägg enligt samma grunder som för
ordinarie, hade folkskolestyrelsen hos stadsfullmäktige anhållit om direktiv rörande tolkningen

av beslutet och samtidigt anmält, att ett ytterligare anslag av 3,000 kronor är behövligt, ifall
även vikarier skola erhålla dyrtidstillägg.
Uti avgivet yttrande över denna framställning hade lönenämnden uttalat, att enligt dess mening
den av folkskolestyrelsen citerade ordalydelsen av stadsfullmäktiges beslut den 20 december
1917 i fråga om dyrtidstillägg för stadens befattningshavare för år 1918 icke lämnade rum för
en sådan tolkning som den av folkskolestyrelsen ifrågasatta.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att
återremittera detsamma till lönenämnden för uppgörande av förslag till dyrtidstillägg åt
sjukvikarier och vakansvikarier för år 1918.
§ 7.
Från lönenämnden hade inkommit ett så lydande protokollsutdrag:
Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 6 december 1918.
’§ 2.
Sedan den av stadsfullmäktige till lönenämnden hänskjutna frågan om dyrtids- och
familjetillägg åt folkskollärarkåren för år 1919 varit föremål för behandling inom lönenämnden
vid särskilda sammanträden, företogs nu denna fråga till slutligt avgörande.
Därvid beslöt lönenämnden till en början föreslå stadsfullmäktige, att folkskollärarkåren måtte
för år 1919 komma i åtnjutande av dyrtids- och familjetillägg i likhet med stadens
befattningshavare i övrigt, dock under hänsynstagande därtill, att lönenämnden tillstyrkt bifall
till kårens framställning om lönereglering.
Vid beräknandet av dyrtidstillägget beslöt lönenämnden utgå från följande grunder:
Med utgångspunkt därifrån att folkskollärarkårens löner reglerades senast år 1906 samt att
levnadskostnaderna under åren 1906-1912, vilket sistnämnda år stadens befattningshavare i
allmänhet fått sina löner reglerade, stigit med i medeltal 40 %, måste man för att bringa
folkskollärarkårens löneförmåner enligt den år 1906 fastställda löneregleringen i jämnbredd
med stadens befattningshavares löner 1912, tänka sig de förra höjda med 40 %.
Å de sålunda beräknade lönerna bör folkskollärarkåren i likhet med stadens befattningshavare
erhålla ett med 95 % utgående dyrtidstillägg för år 1919.
Då emellertid folkskollärarkårens hos stadsfullmäktige gjorda framställning om lönereglering
av lönenämnden tillstyrkts jämlikt därom den 30 sistlidne november fattat beslut, bör från de
enligt vad ovan anförts beräknade lönerna i varje särskilt fall avdragas det belopp, vartill
vederbörande befattningshavares löneförmåner skulle komma att uppgå genom den av
lönenämnden tillstyrkta löneregleringen.
Det belopp, som därvid i varje särskilt fall erhålles, utgör det dyrtidstillägg, varav lönenämnden
ansett befattningshavaren böra komma i åtnjutande för år 1919.
I anslutning till vad sålunda anförts beslöt lönenämnden föreslå stadsfullmäktige att bevilja
folkskollärarkåren dyrtidstillägg för år 1919 i enlighet med de av lönenämnden föreslagna
grunder ävensom familjetillägg i likhet med stadens befattningshavare.
Därvid skulle emellertid anmärkas, att folkskolöverstyrelsen ingått till kungl. maj:t med förslag
till ett fullständigt ordnande av såväl skolköks- som slöjdlärarpersonalens avlönings- och
pensionsförhållanden, vilken fråga torde komma före vid 1919 års riksdag, varför löneförmåner
inclusive dyrtidstillägg för ifrågavarande lärarpersonal, därest lönereglerings-förslaget skulle
vinna riksdagens bifall samt lärarpersonalens ifråga löner därigenom bliva höjda, bör minskas
med motsvarande belopp.
En tablå, utvisande dyrtidstilläggets storlek för varje särskild befattningshavare, skulle såsom
bilaga fogas vid detta protokoll.
Slutligen antecknades, att det nu föreslagna dyrtids- och familjetillägget komme att draga en
kostnad av resp. 44,750 kr. 76 öre och 2,800 kr. eller tillhopa 47,550 kr. 76 öre.

Som ovan.
På lönenämndens vägnar:
Nils Falk.
/G.Fjellman.’
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att godkänna lönenämndens ovan intagna förslag till dyrtidstillägg och familjetillägg åt
folkskollärarekåren för år 1919 med den ändring, att småskolläraren N. V. Nilssons
dyrtidstillägg skall utgå med samma belopp som för en småskollärarinna i 4:de lönegraden eller
Kr. 762: 50.
Vidare beslöto stadsfullmäktige likaledes på förslag av beredningsnämnden att angående
utbetalningen av dessa dyrtids- och familje-tillägg skulle gälla samma bestämmelser som i fråga
om enahanda tillägg åt stadens övriga befattningshavare.
§ 8.
Hos stadsfullmäktige hade poliskonstapeln J F.Johansson, med förmälan att han i egenskap av
poliskonstapel tjänstgjort i poliskåren allt sedan den l juli 1894 och därunder som överkonstapel
sedan den l juli 1914 i tur med de båda övriga överkonstaplarne utan att någon särskild
ersättning för sistnämnda tjänstgöring utöver den vanliga konstapelslönen till sökanden utgått,
hemställt att f. o. m. den l januari 1915 få räkna tjänstetid som överkonstapel samt uppflyttas i
motsvarande lönegrupp.
Lönenämnden hade, efter det yttrande i ärendet avgivits av magistraten och stadsfiskalen, på av
magistraten anförda skäl hemställt, att framställningen ej måtte till någon stadsfullmäktiges
åtgärd föranleda.
Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden
att bifalla lönenämndens förslag.
§ 9.
Sedan L.A.Westerberg m. fl. arbetare i stadens tjänst hos stadsfullmäktige hemställt, ’att
familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå även då arbetet tillfälligtvis avbrytes till följd av
sjukdom eller till följd av att arbetet för tillfället tagit slut’, samt lönenämnden, efter å
framställningen erhållen remiss, i ärendet inhämtat yttranden från drätselkammaren och
hamndirektionen, varvid drätselkammaren för sin del beslutat, att då avbrottet i arbetet utgör
högst 7 dagar familjeunderstöd skall utbetalas till vederbörande arbetare, hade lönenämnden
beslutit biträda drätselkammarens i ärendet gjorda uttalande, dock under uttryckligt
framhållande att avbrottet i arbetet under nämnda tid skulle ha sin grund i bristande
arbetstillgång. Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av
beredningsnämnden att godkänna den av drätselkammaren och lönenämnden gjorda tolkningen
av bestämmelserna om familjetillägg åt arbetare.
§ 10.
Uti avgivet yttrande över en av tillsyningsmannen vid hälsovården W.Oskarsson hos
stadsfullmäktige gjord, av hälsovårdsnämnden tillstyrkt framställning att f. o. m. 1918 års
början bliva uppflyttad i lönegrupp I hade lönenämnden, efter antecknande av att Oskarssons
sammanlagda inkomster av tjänsten enligt den år 1912 fastställda staten f. o. m. den l januari
1918 utgöra 2,250 kronor, tillstyrkt bifall till den gjorda framställningen, dock att uppfattningen
i högre lönegrupp borde räknas först från den l september 1918.
Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att
bifalla lönenämndens förslag, med föreskrift tillika, att erforderliga medel för löneförhöjningen
under år 1918 skulle uttaxeras.

§ 11.
Ett från länsstyrelsen inkommet cirkulär angående sparsamhet i kommunernas hushållning även
som en skrivelse från Svenska stadsförbundets finansråd i samma ärende beslöto
stadsfullmäktige att överlämna till drätselkammaren.
§ 12.
Till folkskolestyrelsen remitterades ett av kommitterade för utarbetande av plan för de praktiska
ungdomsskolornas organiserande upprättat första förslag.
§ 13.
Till drätselkammaren remitterades Knut Branting Perssons begäran om avkortning av 1918 års
utskylder.
Som ovan.
På stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
/A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund,
A. J. Westerberg,
C. A. Flemström.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 december 1918.
Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén, fruarna Sundström och Jeppsson, fröken
Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Föredrogos och justerades styrelsens protokoll för den 29 november och 12 december 1918.
§2.
Understödslistorna för januari månad 1919 föredrogos och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 145 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under december, slutande å kr.
1142:25.
§5.
Det antecknades,
1/ att fru Maria Sundqvist, Avan, som fosterson mottagit Rune Pettersson mot ett arvode av 20
kronor per månad; samt
2/ att vagnkarlen John E.V.Nitz, Boden, som fosterson mottagit Karl Gunnar Holmström mot
ett arvode av 25 kronor per månad.

§6.
Albertina Holmström hade anhållit att få utgå från fattiggården och i stället komma i åtnjutande
av ett månatligt understöd.
Vid föredragning härav beslutade styrelsen bevilja henne utträde från och i stället komma i
åtnjutande av ett månatligt understöd.
Styrelsen beslutade vidare förklara sig villiga att utackordera hennes barn.
§7.
Beslutade styrelsen utackordera Arvid Stenbergs flickbarn Anna Maria, som f.n. vårdas å
kommunalhemmet.
§8.
Beslutade styrelsen att av räntan å adjunkten A.Edmans premiefond tilldela Sven Gösta
Löfgrens fosterfader, hemmansägaren E.A.Fäkt, Persön, 25 kronor.
§9.
Föredrogs en skrivelse från Landskrona fattigvårdsstyrelse vari styrelsen meddelade, att den
beslutat tilldela änkan Hilda Elisabeth Sundqvist ett kontant understöd av 20 kronor per månad
att tillsvidare utgå.
Som emellertid av ett t.f. stadsläkaren F.Ysander utfärdat läkareintyg framginge, att Sundqvist
vore absolut oförmögen att genom eget arbete bidraga till sitt och sina barns underhåll,
beslutade styrelsen, som ansåg det vara omöjligt för Sundqvist att nödtorvtigt försörja sig och
barnen på 20 kronor i månaden, att bevilja henne ett ytterligare bidrag av 50 kronor per månad
inclusive ved, intilldess Landskrona fattigvårdsstyrelse låter avhämta henne och barnen.
§10.
Efter hemställan av Gideå fattigvårdsstyrelse beslutade styrelsen höja fosterbarnsarvodet för
Elina Hörnqvist från 50 till 125 kronor f.o.m. 1918 års början.
§11.
Föredrogs en förbindelse från Över-Luleå fattigvårdsstyrelse att ikläda sig betalningsskyldighet
för det understöd styrelsen kan bliva nödsakad tilldela arbetaren Johannes Lund eller hans
familj.
§12.
Med anledning av en skrivelse från Alnö fattigvårdsstyrelse beslutade styrelsen undersöka
möjligheten för Maria Sofia Emerentia Hellman att existera i Alnö; och skulle hon, därest detta
visade sig omöjligt, transporteras till Luleå.
§13.
Efter hemställan av barnavårdsnämnden beslutade styrelsen utackordera Karl Axel Isaksson
Alekangas.
§14.
Till inventeringsmän vid fattiggården utsågos herr Nilsson och fru Sundström.
§15.
Till protokollet skulle antecknas, att likbärarearvodet måst höjas från 1:50 till 2 kronor.
§16.

Till sekreterare överlämnades resolutioner i fattigvårdsmål rörande Anna Viktoria Löfgren och
Anna Magdalena Hedström.
§17.
Till handlingarna lades:
1/ Utslag i fattigvårdsmål rörande Alfred Erland Alexander Johansson;
2/ Stadsfullmäktiges protokoll den 21/11 1918, § 10, ang. ansvarsfrihet för 1917 års räkenskaper
och förvaltningen;
3/ Stadsfullmäktiges protokoll den 21/11 1918, § 13, ang. anslag å 550 kronor för upptagande
av en dörr till värmekammaren i fattiggården;
4/ Skrivelse från Kungl. Pensionsstyrelsen ang. Richard Ströms sanatorievård; samt
5/ Diakonissans rapport över december månads utgifter.
§18.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen
den 4 dec.: Jenny Isaksson
den 9 dec.: Erik Anselm Norman
den 12 dec.: Karl Joh.Vanhatalo
den 14 dec.: Hildur Emelia Rönnqvist
den 14 dec.: Karl Oskar Jansson
den 18 dec.: Frida Amanda Isaksson
den 18 dec.: Jenny Krist. Hamberg
den 19 dec.: Mats Axel Palmlöf
den 19 dec.: Matti J.Lehto
samt att följande utgått, nämligen
den 7 dec.: Johanna Sundström (död)
den 19 dec.: Jenny Isaksson med 2 barn
den 20 dec.: Erik Anselm Norman
den 22 dec.: Jenny Krist.Hamberg
den 29 dec.: Karl Gunnar Holmström.
§19.
Godkändes ett av tillsyningsmannen upprättat förslag till tider för styrelsens och distriktsrådens
sammanträden under år 1919.
§20.
Beviljades Karl Hj.Boström ett bidrag av 25 kronor till inköp av kläder åt sonen Nils Gustaf.
§21.
Anmälde tillsyningsmannen, att vagnkarlen Frans Oskar Engfors i Boden trots anmaning ej
kunnat förmås att betala något för sin dotter, Gerda Brita Amynta, vilken vore utackorderad
genom styrelsens försorg hos N.P.Olsson i Sunderbyn för ett arvode av 25 kronor per månad.
Efter föredragning härav beslutade styrelsen hos Konungens Befallningshavande hemställa, att
Engfors måtte åläggas dels att taga vård som sitt barn dels att ersätta styrelsen dess kostnader
för barnet under år 1918.
§22.
Beslutade styrelsen att till en var av styrelsens ledamöter och suppleanter inköpa ett exemplar
av nu gällande fattigvårdslag.

§23.
Beslutade styrelsen bevilja ett bidrag av 50 kronor till stenarbetaren Olof Hagqvist, vilken
förlorat synförmågan och hade tvenne barn att försörja.
§24.
På därom gjord framställning beviljades Severina Karlssons son Johan Olsson ett par skor samt
ett månatligt bidrag av 10 kronor f.o.m. den 1/1 1919.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl
Justeras:
H.T.Berlin
M.Sundström
Axel Nilsson”

