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Nr 5(>.

Kunfjl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pen
sion åt biträdena hos mynt- och justeringsverket A. E.
Holmström och E. A. Zetterberg; given Stockholms slott
den 11 februari 1916.

Under åberopande av Inlagda utdrag av statsrådsprotokollet över
finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen
medgiva,
att en var av biträdena hos mynt- och justeringsvorket August
Emanuel Holmström och Erik Adolf Zetterberg må från och med månaden
näst efter den, under vilken han erhåller entledigande från sin ifråga
varande anställning, under sin återstående livstid åtnjuta en årlig pen
sion av ettusen kronor, att utgå av sjunde huvudtitelns reservationsanslag
till bestridande av de med mynt- och justeringsverkets drift förenade
kostnader.
De till ärendet hörande handlingar skola riksdagens vederbörande
utskott tillhandahållas; och Kungl. Maj:t förbliver riksdagen med all kungl.
nåd och ynnest städse välbevågen.

GUSTAF.
Axel.Vennersten.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 1 sand.

47 käft. (AV 56 och 57).

1

2

Kung!. Maj:ts nåd. •proposition nr 56.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet jnför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet d Stockholms slott den 11 februari
1916.

Närvarande:
Hans excellens herr statsministern Hammarskjöld,
Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena W a klen n k ro ,
Statsråden: Hasselbot,
von

Sydow,

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

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Vennersten anförde vidare:
1 skrivelse den 14 september 1915 har myntdirektören hemställt,
att de vid mynt- och justeringsverket anställda stämplingsbiträdena på
avdelningen för kontrollstämplingen av guld- och silverarbeten, juvelerarna
August Emanuel Holmström och Erik Adolf Zetterberg måtte, sedan de
lämnat sin anställning vid mynt- och justeringsverket, vardera erhålla
ett årligt understöd av 1,200 kronor.
Till stöd för sin framställning har myntdirektören anfört, att Holm
ström, som vore född den 26 november 1838, anställdes vid kontrollverket
den 1 september 1875, och att Zetterberg, som vore född den 21 juni
1845, den 1 april 1880 vann anställning vid samma verk. De hade seder
mera oavbrutet tjänstgjort vid provtagningen och kontrollstämplingen och
därvid på ett synnerligen förtjänstfullt sätt fullgjort sina åligganden. Nu
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mera vore de emellertid, såsom bifogade läkareintyg utvisade, icke i
stånd att vidare fullgöra sina tjänståligganden. De både ock själva ut
tryckt önskan att bliva entledigade från sina befattningar vid verket. I
fråga om Holmströms och Zetterbergs avlöningsförhållanden upplyste myntdirektören, att den ersättning, de under de senaste fem åren uppburit från
verket, uppginge för vardera till 1,800 kronor för år. Två tredjedelar
härav förmenade myntdirektören skäligen borde efter deras entledigande
tillerkännas dem i årligt understöd.
Vid framställningen har, bland annat, fogats intyg av legitimerade
läkaren Bror Fristedt, varav inhämtas, att Holmström på grund av fram
skriden ålder ej vidare är i stånd att fullgöra sina tjänståligganden, samt
att Zetterberg i följd av genomgången hjärnblödning och på grund av
framskriden ålder blott äger obetydlig arbetsförmåga.
Efter remiss har statskontoret den 29 september 1915 i detta ärende
avgivit utlåtande och därvid, under erinran att i den av Kungl. Maj:t och
riksdagen godkända staten för mynt- och justeringsverket. icke funnes
upptagna några stämplingsbiträden, till följd varav dessa biträden icke ägde
något lagligen grundat anspråk att efter erhållet avsked komma i åtnju
tande av pension, vidare anfört, att det emellertid ville synas statskontoret,
som om åt nu ifrågavarande stämplingsbiträden, som länge tjänat vid
kontrollstämplingen och nu vid framskriden ålder icke längre kunde kvar
stå vid sina befattningar, borde beredas något årligt understöd, för så vitt
nämligen deras befattningar icke vore att anse såsom bisysslor bredvid
annan, huvudsaklig verksamhet. 1 detta avseende hade statskontoret in
hämtat, att enligt gällande bestämmelser de biträden, som vore antagna
för provtagning och stämpling av kontrollstämplings-, proberings- och
justeringsgods, skulle tjänstgöra å tjänsterummet varje helgfri vardag under
sex timmar, samt att nu ifrågavarande biträden tillika av myntdirektören
förordnats att utan eftersättande av göromålen vid verket mot visst, be
stämt arvode såsom ombud betjäna allmänheten såväl med att in- och ut
lämna justeringsgods som ock med att inlämna samt uppacka och åter
inpacka från tullkamrarna i riket till verket insända utländska guld- och
silverarbeten. Härav svntes framgå, dels att dessa biträden vore fullt
upptagna av sitt bestyr “med det störa antalet justerings- och proberingsärenden, som vid verket förekomme, och icke kunde ägna någon avsevärd
tid åt annan verksamhet, dels ock att dessa biträden torde kunna närmast
jämföras med mera betrodda vaktmästare. På grund härav och da vakt
mästares pension med nu gällande löneförmåner icke kunde överstiga 1,000
kronor, ansåge sig statskontoret icke kunna i detta fall förorda understöd
till högre belopp än som sålunda högst tillkomme pensionerade vaktmästare.

.Stats
kontoret.
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Statskontoret hemställde därför om avlåtande av proposition till riksdagen
i syfte, att Holmström och Zetterberg måtte efter avskedstagande komma
i åtnjutande av vardera ett årligt understöd av 1,000 kronor.
menta chefen.
Med.. hänsyn till arten och omfattningen av Holmströms och Zet
terbergs tjänsteåligganden vid mynt- och justeringsverket samt deras långa,
väl vitsordade tjänstgöring anser jag, i likhet med myndigheterna, billig
heten kräva, att,. då de nu på grund av bristande arbetsförmåga önska
avgå ur verkets tjänst, något årligt understöd av statsmedel beredes dem.
I fråga om understödets storlek ansluter jag mig till vad statskontoret
härutinnan föreslagit.
På grund av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Eders Kungl.
Maj:t måtte i proposition föreslå riksdagen medgiva,
att en var av biträdena hos mynt- och justeringsverket August Ema
nuel Holmström och Erik Adolf Zetterberg må från och med månaden
näst efter den, under vilken han erhåller entledigande från sin ifrågavarande
anställning, under sin återstående livstid åtnjuta eu årlig pension av
ettusen kronor, att utgå av sjunde huvudtitelns reservationsanslag till
bestridande av de med mynt- och justerings verkets drift förenade kostnader.
Vad departementschefen sålunda hemställt, däri
statsrådets övriga ledamöter instämde, behagade Hans
Maj:t Konungen bifalla; och skulle proposition till riks
vid detta pro
dagen avlåtas av den lydelse, bil. litt.
tokoll utvisar.
Ur protokollet:
Christian Lovén.

