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Nr 112.

Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående 
pension åt bergsprängarförmannen E. Svensson in. fl. 
arbetare vid vattenfallsstyrelsens arbeten; given Stock
holms slott den 28 mars 1916.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över 
civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riks
dagen medgiva,

att en var av nédannämnda vid vattenfallsstyrelsens arbeten an
ställda eller förut anställda personer, nämligen bergsprängarförmannen 
Edvin Svensson, bergsprängaren Anders Gustaf Flod, diversearbetaren 
Karl Johan Sköld, stenarbetaren Karl August Andersson samt diverse
arbetarna Anders Magnus Olofsson Olsson och Albert Bäckström, må 
från och med månaden näst efter den, varunder han entledigats eller 
varder entledigad från sin anställning vid vattenfallsstyrelsens ar
beten — dock icke i något fall för tid före den 1 januari 191G —, 
under sin återstående livstid å allmänna indragningsstaten åtnjuta årlig 
pension till belopp av 300 kronor, under villkor emellertid att, därest 
pensionstagare framdeles skulle erhålla anställning mot avlöning av 
statsmedel, uppgående till ett för en var beräknat årligt medelinkomst
belopp av respektive 1,200 kronor för förman och yrkesarbetare samt 
900 kronor för vanlig arbetare eller därutöver, pensionen skall, så länge 
sistnämnda anställning varar, upphöra att utgå samt att, vid sådan av
lönings uppbärande i övrigt, pensionen skall minskas, så att densamma 
jämte avlöningen icke uppgår till högre belopp än nämnda medelinkomst.

De till ärendet hörande handlingar skola tillhandahållas riksdagens 
vederbörande utskott ; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all 
kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.
Oscar von Sydow.
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Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 
mars 1916.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Hammarskjöld,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Wallenberg, 
Statsråden Hasselrot, 

von Sydow, 
friherre Beck-Friis,
Stenberg,
Linnér,
Mörcke,
Vennersten,
Westman,
Broström.

Chefen för civildepartementet, statsrådet von Sydow anförde:
I skrivelse den 11 januari 1916 har vattenfallsstyrelsen meddelat, 

att ett flertal framställningar om utverkande av pensioner åt personer, 
som äro eller varit anställda vid vattenfallsstyrelsens arbeten, inkommit 
till styrelsen. Vattenfallsstyrelsen har, sedan vederbörandes tjänstför
teckningar prövats och befunnits, i den mån de kunnat kontrolleras, varit 
riktiga, ansett sig med hänsyn till de principer, som i liknande fall hit
tills tillämpats, böra tillstyrka beviljande av pensioner åt i följande ta
bell upptagna personer, för vilka styrelsen jämväl angivit det antal lev
nads- och tjänstår, var och en uppnått:
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Yrke och namn. Levnads
år.

Tjänst
år. Anmärkningar.

Bergsprängarförmannen Edvin Svensson ... 59 30
Bergsprängaren Anders Gustaf Flod ........... 57 27
Diversearbetaren Karl Johan Sköld............... 60 27 Lider av höggradig nervsvaghet 

och nedsatt arbetsförmåga.

Stenarbetaren Karl August Andersson ....... 54 33 Lider av kronisk reumatism och 
kronisk magkatarr.

Diversearbetaren Anders Magnus Olofsson 
Olsson ................................................................. 56 33

Diversearbetaren Albert Bäckström............... 55 32

Vattenfallsstyrelsen liar, med överlämnande av tjänstförteckningar 
och frejdbetyg för var och en av dessa personer ävensom för en del 
av dem läkarbetyg, hemställt, att Kungl, Maj:t måtte föreslå riksdagen, 
att var och en av dem må från och med månaden näst efter den, 
varunder han entledigats eller entledigas från anställning vid vatten
fallsstyrelsens arbeten — dock icke i något fall för tid före 1916 års 
början —, under sin återstående livstid å allmänna indragningsstaten 
åtnjuta en årlig pension till belopp av 300 kronor, under villkor emellertid 
att, därest pensionstagare framdeles skulle erhålla anställning med av
löning av statsmedel, uppgående till per år för arbetsförman 1,200 
kronor och för arbetare 900 kronor eller därutöver, pensionen skall, 
så länge anställningen varar, upphöra att utgå samt, vid sådan avlö
nings uppbärande i övrigt, minskas så att densamma jämte avlöningen 
icke uppgår till mer än nyssnämnda respektive belopp.

Med undantag för Flod hava samtliga de ifrågavarande arbetarna 
tidigare varit anställda vid statens järnvägsbyggnader. Flod, och jämväl 
under viss tid Sköld, har haft anställning vid vissa fortifikations- 
arbeten.

Järnvägsstyrelsen har i infordrat utlåtande av den 27 januari 1916 
tillstyrkt framställningen, såvitt avsåge de av vattenfallsstyrelsen till 
erhållande av pension föreslagna personer, som haft anställning vid 
statens järnvägsbyggnader.

Arméförvaltningens fortifikationsdepartement har den 12 februari 
1916 avgivit utlåtande i ärendet. Fortifikationsdepartement et har därvid, 
då Flod uppnått 57 samt Sköld 60 levnadsår, ävensom med hänsyn till 
den tid de haft anställning i statens tjänst och, beträffande Sköld, hans

Utlåtanden 
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Departements
chefen.

sjukdom och honom träffat olycksfall i tjänsten — ehuru med viss tvekan 
angående Flod, som ej tillfullo i avseende å ålder och tjänstetid uppfyllde 
de av departementet tillämpade villkor för pension — tillstyrkt vatten
fallsstyrelsens framställning om pension till bemälda två arbetare.

Slutligen har statskontoret, likaledes till följd av remiss, inkommit 
med utlåtande i ärendet av den 6 mars 1916. Statskontoret har 
tillstyrkt framställningen, dock att beträffande Sköld, som, enligt vad 
ingivna handlingar utvisa, i gratial från Vadstena krigsmanshuskassa 
uppbär 97 kronor årligen, statskontoret ansett det kunna ifrågasättas, 
huruvida pensionen för honom bör uppgå till högre belopp än att det
samma jämte gratialet utgör 300 kronor eller alltså 203 kronor.

För de grunder, efter vilka pension plägar beredas arbetare vid 
statens järnvägsbyggnader samt vattenfallsstyrelsens arbeten, finnes en 
utförlig redogörelse senast meddelad i ett iiknande ärende, som före
lagts riksdagen under punkt 38 i tionde huvudtiteln av årets stats- 
verksproposition. Att här ånyo upprepa densamma lärer icke vara be
hövligt. Nämnas må allenast, att pension brukar beviljas förmän och 
arbetare, som uppnått minst 55 års ålder och räkna minst 24 tjänstår. 
Pensionsbeloppet plägar sättas till 300 kronor.

Ovan omförmälde stenarbetaren Andersson uppfyller visserligen 
icke tillfullo de sålunda vedertagna betingelserna i avseende å levnads
ålder; enligt vad handlingarna utvisa, uppnår han nämligen 55 års 
ålder först den 7 september 1916. Då Andersson är sjuklig och inne
har ej mindre än 33 tjänstår, synes nämnda omständighet emeller
tid billigtvis icke böra utgöra hinder för att nu bereda även honom 
pension.

Med avseende å grunderna för stadgandet i 5 § i lagen den 8 juni 
1915 om övergångsbestämmelser i anledning av lagen om allmän pen
sionsförsäkring synes vid bestämmande av pensionen till Sköld hänsyn 
icke, såsom statskontoret ifrågasatt, böra tagas till det från Vadstena 
krigsmanshuskassa till honom utgående gratial.

Jag tillstyrker alltså vattenfallsstyrelsens förslag och hemställer, 
att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen medgiva,

att en var av nedannämnda vid vattenfallsstyrel
sens arbeten anställda eller förut anställda personer, 
nämligen bergsprängarförmannen Edvin Svensson, 
bergsprängaren Anders Gustaf Flod, diversearbetaren 
Karl Johan Sköld, stenarbetaren Karl August An-
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dersson samt diversearbetarna Anders Magnus Olofs
son Olsson och Albert Bäckström, må från och med 
månaden näst efter den, varunder lian entledigats 
eller varder entledigad från sin anställning vid vatten
fallsstyrelsens arbeten — dock icke i något fall All
tid före den 1 januari 1916 —, under sin återstå
ende livstid å allmänna indragningsstaten åtnjuta årlig 
pension till belopp av 300 kronor, under villkor emellertid 
att, därest pensionstagare framdeles skulle erhålla an
ställning mot avlöning av statsmedel, uppgående till 
ett för eu var beräknat årligt medelinkomstbelopp av 
respektive 1,200 kronor för förman och yrkesarbetare 
samt 900 kronor för vanlig arbetare eller därutöver, 
pensionen skall, så länge sistnämnda anställning varar, 
upphöra att utgå samt att, vid sådan avlönings upp
bärande i övrigt, pensionen skall minskas, så att den
samma jämte avlöningen icke uppgår till högre be
lopp än nämnda medelinkomst.
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Till denna av statsrådets övriga ledamöter till
styrkta hemställan behagade Hans Maj:t Konungen 
lämna bifall; och skulle proposition av den lydelse, 
bilaga till detta protokoll utvisar, avlåtas till riks
dagen.

Ur protokollet: 

Nils Ädelgren.
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