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Nr 59.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående rätt för 
trädgårdsmästaren och preparatorn vid skogshögskolan 
K. F. Eklöf att för ålderstillägg tillgodoräkna sig viss 
tjänstgöring; given Stockholms slott den 28 januari 1916.

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

att trädgårdsmästaren och preparatorn vid skogshögskolan Karl 
Fredrik Eklöf må för erhållande av ålderstillägg till lönen i sin be
fattning räkna sig till godo den tid han innehaft ordinarie tjänst 
såsom skogsrättare vid statens skogsskola.

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.

Johan Beck-Friis.

Bihang till riksdagens protokoll 1916. 1 samt. 49 käft. (Nr 59—61.) 1
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Utdrag av protokollet över jordbruksfonden, hållet inför Hans 
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 28 
januari 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,
Yennersten,
Westman,
Broström.

Departementschefen, statsrådet friherre Beck-Friis anförde:
Styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt har 

i en till Kungl. Maj:t ställd skrivelse den 22 december 1915 anfört 
följande.

»Hos styrelsen för skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt har rektorn 
vid skogshögskolan, professorn A. Wahlgren hemställt om vidtagande av åtgärd i 
syfte, att trädgårdsmästaren och preparatorn vid högskolan Karl Fredrik Eklöf måtte 
berättigas för löneförhöjning räkna sig till godo den tid han tjänstgjort såsom 
skogsrättare.

Styrelsen, som funnit framställningen synnerligen behjärtansvärd, får häri
genom i underdånighet underställa den väckta frågan Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
prövning samt därvid till en början anföra följande.



3

Eklöf har av styrelsen antagits ocli förorilnats att från och med den 1 juni 
1915 vid högskolan vara trädgårdsmästare och preparator. 1 denna egenskap har 
han enligt fastställd lönestat att åtnjuta i lön 900 kronor, i tjänstgöringspenningar 
600 kronor och i ortstillägg 150 kronor, eller således sammanlagt 1,650 kronor, 
dock att, därest han erhåller fri bostad och vedbrand, ortstillägg ej skall utgå 
ävensom å lönen avdragas 100 kronor årligen. Då Eklöf har förmånen av fri 
bostad och vedbrand, utgå kontanta löneförmånerna således med 1,400 kronor årligen.

Eklöf antogs redan den 24 oktober 1898 till ordinarie skogsrättare vid statens 
skogsskola; och uppbar han vid tiden för anställandet vid skogshögskolan — för
utom förmånen av fri bostad och vedbrand — 700 kronor i lön, 700 kronor i tjänst
göringspenningar samt, jämlikt nådigt brev den 19 februari 1909, 200 kronor i 
ålderstillägg, eller således sammanlagt 1,600 kronor.

Visserligen är med Eklöfs nuvarande tjänst vid skogshögskolan förenad rätt 
till ålderstillägg med 100 kronor efter 5 år och med ytterligare 100 kronor efter 
nya 5 år; men då jämlikt nådiga kungörelsen den 9 oktober 1914 angående villkor 
och bestämmelser för åtnjutande av de i gällande stat för skogshögskolan för ordi
narie befattningshavare upptagna avlöningsförmåner allenast tjänstgöring vid skogs
institutet medför rätt till tjänstårsberäkning för löneförhöjning, har resultatet blivit 
det, att Eklöf — frånsett de med all säkerhet drygare levnadskostnaderna å nu
varande uppehållsort än å förutvarande boningsplatsen — i sin nya tjänst fått 
vidkännas en minskning i inkomsterna i förhållande till förut med ej mindre än 
200 kronor.

Därest Eklöf berättigades tillgodoräkna sig för löneförhöjning den tid han 
varit ordinarie skogsrättare, skulle han ändock icke komma till högre avlönings
förmåner än om han kvarstannat i sin förutvarande tjänst. På grund härav och 
då ifrågavarande befattning vid skogshögskolan ställer särskilda och mångsidiga 
krav på sin innehavare, får styrelsen i underdånighet hemställa, att Eders Kungl. 
Maj:t måtte vidtaga åtgärd i syfte att sådant berättigande, som nyss nämnts, 
måtte lämnas Eklöf.»

Kungl. Maj:in Nåd. Proposition Nr 59.

I häröver infordrat utlåtande den 15 januari 1916 har statskontoret 
yttrat, att då de ifrågavarande tjänsterna måste anses med varandra 
ungefär jämnställda såväl beträffande avlöningsförmåner — i båda fallen 
1,400 kronor kontant jämte fri bostad och vedbrand samt två ålders
tillägg å 100 kronor vartdera — som ock i övrigt, det syntes billigt, 
att Eklöf genom sin övergång från skogsrättartjänsten till trädgårds- 
mästartjänsten vid skogshögskolan icke komme i en försämrad avlönings- 
ställning. Statskontoret hade sålunda intet att erinra mot den för Eklöf 
föreslagna lönetursrätten.

På grund av den sålunda lämnade utredningen anser jag mig 
böra biträda myndigheternas förslag och hemställer därför, att Eders 
Kungl. Maj:t måtte i proposition föreslå riksdagen medgiva,

att trädgårdsmästaren och preparatorn vid skogshögskolan Karl 
Fredrik Eklöf må för erhållande av ålderstillägg till lönen i sin
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befattning räkna sig till godo den tid lian innehaft ordinarie tjänst 
såsom skogsråtta^ vid statens skogsskola.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda 
hemställan behagade Hans Maj:t Konungen lämna bifall 
samt förordnade, att proposition i ämnet av den lydelse, 
bilaga... till detta protokoll utvisar, skulle avlåtas 
till riksdagen.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 59.

Ur protokollet: 
A. Lekander.


