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Nr 134.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående 
pensioner till vissa förmän och arbetare vid statens 
järnvägsbyggnader; given Stockholms slott den 31 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 nedannämnda vid statens järnvägsbyggnader anställda 
eller förut anställda personer, nämligen förmännen Per Olof Bengtsson, 
Petter Johan Magnusson, Karl August Andersson Bodin, Gustaf Morell 
och Olof Andersson, stenarbetarna Jonas Petter Nilsson och Karl Erik 
Jansson samt arbetarna Sven Petter Andersson, Karl Oskar Larsson, 
Anders Johan Spjut, Frans Wilhelm Lundgren, Anders Fredrik Kinne- 
roth-Holm, Isak Algot Isaksson, Karl Fredrik Andersson, Petter Johan 
Nilsson, Johan Magnus Gustafsson och Håkan Holm, må från och med 
månaden näst efter den, varunder han entledigats eller varder entledigad 
från sin anställning vid statens järnvägar — dock icke i något fall 
för tid före den 1 januari 1916 — 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 medelinkomstbelopp av respektive 1,200 kronor 
för förman eller yrkesarbetare samt 900 kronor för vanlig arbetare eller 
därutöver, pensionen skall, så länge sistnämnda anställning varar, upp
höra att utgå samt att, vid sådan avlönings uppbärande i övrigt, pen
sionen 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 31 
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.

Departementschefen, statsrådet von Sydow anförde:
I underdånig skrivelse den 29 februari 1916 har järnvägsstyrelsen 

hemställt, att Kungl. Maj:t matte föreslå riksdagen medgiva pension åt 
nedannämnda vid statens järnvägsbyggnader nu anställda eller förut an
ställda personer, nämligen förmännen Per Olof Bengtsson, Petter Johan 
Magnusson, Karl August Andersson Bodin, Gustaf Morell och Olof 
Andersson, stenarbetarna Jonas Petter Nilsson och Karl Erik Jansson 
samt arbetarna Sven Petter Andersson, Karl Oskar Larsson, Anders 
Johan Spjut, Frans Wilhelm Lundgren, Anders Fredrik Kinneroth-Holm, 
Isak Algot Isaksson, Karl Fredrik Andersson, Petter Johan Nilsson, 
Johan Magnus Gustafsson och Håkan Holm.
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Järnvägsstyrelsen har i nämnda skrivelse anfört följande:

I likhet med vad förut ägt ruin, hade ansökningar om utverkande av stats
understöd inkommit till styrelsen från åtskilliga förmän och arbetare, vilka samtliga 
under längre tid med gott vitsord arbetat vid statens järnvägsbyggnadsf öretag och 
av vilka flertalet därjämte enligt företedda intyg genom sjukdom eller kroppsskada 
fått sin arbetsförmåga i mer eller mindre hög grad minskad.

Beträffande ifrågavarande sökandes tjänstetid ville styrelsen anmärka, att full
ständiga förteckningar å de vid järnvägsbyggnaderna under den gångna tiden anställda 
arbetare saknades, vartill komme, att en stor del av arbetsbefälet antingen avlidit 
eller lämnat tjänsten. Det hade för övrigt befunnits omöjligt för befälet att lämna 
detaljerade uppgifter rörande varje särskild, kanske för lång tid tillbaka anställd 
arbetares tjänstetid. Tjänstetidens längd hade således icke kunnat genom officiella 
handlingar bestyrkas, utan hade styrelsen därvidlag, såsom vid avgivande av lik
nande framställning rörande de arbetare, som år 1915 tilldelades understöd, 
ansett sig kunna utgå från av sökandena själva lämnade tjänsteförteckningar, vilka 
utförligt angåve tiden och platsen för anställningen, och detta så mycket hellre, som 
berörda uppgifter, i den mån de kunnat kontrolleras, visat sig vara riktiga.

I avseende å vederbörandes lönevillkor hade styrelsen ansett sig böra omförmäla, 
att medelavlöningen för ifrågavarande förmän och arbetare kunde beräknas hava 
uppgått, för förmän och yrkesarbetare till 1,200 kronor och för vanliga arbetare till 
900 kronor för år.

Styrelsen hade utgått från det antagandet, att huvudsakligen enahanda villkor 
med avseende å levnads- och tjänsteålder m. m., vilka förut varit för Kungl. Maj:t 
och riksdagen bestämmande vid beviljande av pensioner åt järnvägsbyggnadsarbe- 
tare, jämväl nu skulle komma till tillämpning.

Med tillämpning av förberörda grunder skulle pension komma att utgå till i 
nedanstående tablå upptagna förmän och arbetare. I tablån hade jämväl angivits 
det antal levnadsår, envar uppnått eller uppnådde under år 1916, ävensom antalet 
av hans tjänstår; och framginge av tablån tillika, huruvida vederbörande fort
farande vore i arbete vid statens järnvägsbyggnader eller icke.
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Namn och befattning. Lev
nadsår. Tjänstår. Anmärkningar.

Per Olof Bengtsson, förman ........................... 67 37 Fortfarande i arbete vid statens järnvägs
byggnader.

Petter Johan Magnusson, förman................. 57 33 Därav 14 år vid statens järnvägars ban- 
avdelning; ej kvar i arbete.

Karl August Andersson Bodin, förman ... 62 36 Därav 6 år vid statens järnvägars banav- 
delning; ej kvar i arbete.

Gustaf Morell, förman......................................... 67 36 Därav 12 år vid statens järnvägars ban- 
avdelning, där han fortfarande har an
ställning.

Olof Andersson, förman .................................... 58 27 Därav 1 år vid Porjus kraftverksbyggnad 
och 4 år vid statens järnvägars banav- 
delning, där han fortfarande har an
ställning.

Jonas Petter Nilsson, stenarbetare ............. 60 40 Därav 10 år vid statens järnvägars ban- 
avdelning; fortfarande i arbete vid sta
tens järnvägsbyggnader.

Karl Erik Jansson, stenarbetare ................. 61 39 Därav 23 år vid statens järnvägars ban- 
avdolning; ej kvar i arbete.

Sven Petter Andersson, arbetare ................. 62 28 Ej kvar i arbete vid statens järnvägs
byggnader.

Karl Oskar Larsson, arbetare ...................... 59 31 Ej kvar i arbete vid statens järnvägs
byggnader.

Anders Johan Spjut, arbetare ...................... 56 29 Därav 3 år vid statens järnvägars ban- 
avdelning; fortfarande i arbete vid sta
tens järnvägsbyggnader.

Frans Wilhelm Lundgren, arbetare............ 56 37 Ej kvar i arbete vid statens järnvägs
byggnader.

Anders Fredrik Kinneroth-Holm, arbetare. 58 28 Därav 15 år vid statens järnvägars ban- 
avdclning; fortfarande i arbete vid sta
tens järnvägsbyggnador.

Isak Algot Isaksson, arbetare ........ 59 33 Ej kvar i arbete vid statens järnvägs
byggnader.

Karl Fredrik Andersson, arbetare 62 27 Fortfarande i arbete vid statens järnvägs
byggnader.

Petter Johan Nilsson, arbetare 60 29 Ej' kvar i arbete vid statens järnvägs
byggnader.

I Johan Magnus Gustafsson, arbetare........ 68 43 Därav 18 år vid statens järnvägars ban- 
avdelning, där han fortfarande har an
ställning.

Håkan Holm, arbetare...................................,
1

58 33 Därav 15 år vid statens järnvägars ban- 
avdelning; ej kvar i arbete.

På grund av det anförda har styrelsen hemställt, att Kungl. Maj:t 
måtte föreslå riksdagen medgiva, att en var av ovannämnda förmän och



arbetare måtte från och med månaden näst efter den, varunder lian entledi
gats eller varder entledigad från sin anställning vid statens järnvägar 
— dock icke i något fall för tid före den 1 januari 1916 — under sin 
återstående livstid å allmänna indragningsstaten åtnjuta årlig pension 
till belopp av 300 kronor, under villkor emellertid att, därest pen- 
sionstagare framdeles skulle erhålla anställning mot avlöning av stats
medel, 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 avlö
nings uppbärande i övrigt, pensionen skall minskas, så att densamma jämte 
avlöningen icke uppgår till högre belopp än nämnda medelinkomst.

över järnvägsstyrelsens nu ifrågavarande framställning har stats- kstjt8’t 
kontoret den 18 mars 1916 avgivit infordrat utlåtande och däri förklarat 
sig, på grund av vad järnvägsstyrelsen i ärendet meddelat och anfört, 
icke hava något att erinra mot avlåtande till riksdagen av proposition 
i överensstämmelse med styrelsens framställning.

För de grunder, efter vilka pension plägar beredas förmän och Depca’;‘*”ent8' 
arbetare vid statens järnvägsbyggnader, finnes en utförlig redogörelse 
senast meddelad i ett liknande ärende, som förelagts riksdagen under 
punkt 38 i tionde huvudtiteln av årets statsverksproposition. Att här 
ånyo upprepa densamma lärer icke vara behövligt. Nämnas må alle
nast, att pension brukar beviljas förman eller arbetare, som uppnått minst 
55 års ålder och räknar minst 24 tjänstår. Pensionsbeloppet plägar 
sättas till 300 kronor.

Då de villkor, som hitintills plägat uppställas för beviljande av 
pensioner till förmän och arbetare vid statens järnvägsbyggnader, upp
fyllas av de personer, som avses i järnvägsstyrelsens nu förevarande 
framställning, tillstyrker jag densamma och hemställer, att Kungl. Maj:t 
måtte föreslå riksdagen medgiva,

att en var av nedannämnda vid statens järnvägs- 
byggnader anställda eller förut anställda personer, 
nämligen förmännen Per Olof Bengtsson, Petter Johan 
Magnusson, Karl August Andersson Bodin, Gustaf 
Morell och Olof Andersson, stenarbetarna Jonas 
Petter Nilsson och Karl Erik Jansson samt arbetarna 
Sven Petter Andersson, Karl Oskar Larsson, Anders
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Johan Spjut, Frans Wilhelm Lundgren, Anders Fredrik 
Kinneroth-Holm, Isak Algot Isaksson, Karl Fredrik 
Andersson, Petter Johan Nilsson, Johan Magnus Gustafs
son och Håkan Holm, må från och med månaden näst 
efter den, varunder han entledigats eller varder ent
ledigad från sin anställning vid statens järnvägar — 
dock icke i något fall för tid före den 1 januari 1916 
— under sin återstående livstid å allmänna indrag- 
ningsstaten 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 år
ligt medelinkomstbelopp av respektive 1,200 kronor 
för förman eller yrkesarbetare samt 900 kronor för 
vanlig arbetare eller därutöver, pensionen skall, så 
länge sistnämnda anställning varar, upphöra att utgå 
samt att, vid sådan avlönings uppbärande i övrigt, 
pensionen skall minskas, så att densamma jämte av
löningen icke uppgår till högre belopp än nämnda 
medelinkomst.
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Till denna av statsrådets övriga ledamöter bi
trädda hemställan behagade Hans Maj:t Konungen 
lämna bifall och förordnade, att till riksdagen skulle 
avlåtas proposition i ärendet av den lydelse, bilaga 
till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Nils Ädelgren.

Stockholm, K. L. Beckmans Boktr., 1916.


