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Nr 186
Utlåtande
angående förvärv av två egnahemsvillor i Alunda samhälle, Uppsala
län, för personalbostäder åt anställda vid enskilda
vårdanstalten Kydingeholm
1 skrivelse till stadsfullmäktige den 31 mars 1965 har nykterhetsnämnden
— med överlämnande och åberopande av ett av nämndens expedition samma
dag avgivet tj änstememorial — hemställt, att fullmäktige måtte godkänna
villkorligt träffade avtal om förvärv av fastigheterna Prästgården 1 45 och
Prästgården 1 46 i Alunda socken, att disponeras som personalbostäder för anställda vid enskilda vårdanstalten Kydingeholm samt för köpeavtalens genomförande anvisa nykterhetsnämnden 160 800 kronor, att till ett belopp av
111 600 kronor täckas av övertagna inteckningslån och återstoden 49 200
kronor av tillgängliga medel. Nämnden har därvid anfört följande.
Stadsfullmäktige har nyligen anvisat nykterhetsnämnden medel för förvärv
av egnahemsvillor för personalbostäder åt personalen vid enskilda vårdanstalten
Kungsörstorp. Enligt nykterhetsnämndens mening är det av stort värde för personalens trivsel och för ett gott arbetsresultat, att personalen vid nämndens
olika vårdinstitutioner har tillgång till goda och ändamålsenliga bostäder. En
tillfredsställande lösning av bostadsproblemet bereder dessutom större möjligheter att behålla personalen i stadens tjänst, vilket medverkar till stadga och
kontinuitet i vårdarbetet. Anskaffningen av personalbostäder i form av inköp
av egnahemsvillor måste därjämte konstateras vara ett praktiskt och billigt sätt att
tillhandahålla bostäder. Nykterhetsnämnden har därför för avsikt att i de fall,
där möjligheter därtill uppkommer, söka lösa personalbostadsfrågan genom förvärv av egnahemsvillor.

Nykterhetsnämndens expedition har i huvudsak anfört följande.
På framställningar av fastighetsnämnden och nykterhetsnämnden beslöt stadsfullmäktige den 25 januari 1960 (utl. 10/1960) anvisa medel för förvärv åt staden av egendomen Kydingeholm i Alunda socken, vilken enligt samtidigt fattat
beslut skulle iordningställas som enskild vårdanstalt för alkoholmissbrukare.
I ett den 18 december 1959 i ärendet avgivet tjänstememorial anförde nykterhetsnämndens expedition bland annat, att egendomen Kydingeholm kunde erbjuda
utrymme för en expanderande vårdinstitution. Hemmet inrättades från början för
28 platser, men avsikten har varit att utvidga institutionen till att omfatta omkring 60 vårdplatser. 1 samarbete med fastighetskontorets arkitektbyrå pågår ar-
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bete med ritningar och planering för en sådan utbyggnad. Vid en väsentlig utökning av platsantalet erfordras vissa nya tjänster, vars innehavare måste beredas
bostäder. Det föreligger därför anledning att redan i nuvarande läge uppmärksamma behovet av ytterligare tjänstebostäder.
Även av andra och mera närliggande orsaker behövs en utvidgning av personalbostadsbeståndet vid Kydingeholm. I samband med anordnande av anstalten
framhöll expeditionen, att erforderliga personalbostäder fanns för dåvarande
behov. Sedermera har emellertid antalet tjänster utökats med en tjänst som biträdande arbetsledare (11) och expeditionen har i statförslaget för år 1966 begärt en
ny tjänst som biträdande föreståndare (17). Brist föreligger för närvarande på
personalbostäder och denna brist kan inom de närmaste åren förväntas att bli än
större.
Möjligheten att på ett fördelaktigt sätt åtminstone delvis lösa problemet om personalbostäder vid vårdanstalten Kydingeholm har nu uppkommit genom ett erbjudande från Olands kommun att förvärva två nybyggda egnahemsvillor i Alunda
samhälle. Dessa villor är belägna på fri och egen grund. Tomtarealen utgör 944
respektive 945 m 2 . Fastigheternas benämning är Prästgården 1 45 och 1 46. De är
belägna i ett mindre egnahemsområde, i vilket ytterligare fyra likadana villor
uppförts och försålts till andra köpare. Belägenheten från centrumbebyggelsen i
Alunda är c:a 150 in och från centralskolan c:a 300 m.
Villorna är försedda med helt utgrävda källare. Husen vilar på betonggrund och
källarmurarna är 20 cm betonghålsten. I källarplanet finns förrådsrum, pannrum,
tvättstuga, torkrum, matkällare, garage samt ett separat wc med tvättställ. Källarplanets yta är 94 m 2 . I bottenplanet finns ett stort vardagsrum, tre sovrum, kök
med särskild matplats, badrum med wc och tvättställ samt kapprum. Den totala
bostadsytan är 94 m 2 . Husens väggar består av monteringsfärdiga block med
utvändig beklädnad av 1/2-sten fasadtegel på gavlarna och liggande lockpanel på
långsidorna. Taken är tegeltäckta. Golven i bostadsplanet är täckta med linoleummattor utom i vardagsrummet som har ekparkett. Husen är försedda med oljeeldningsanläggning. I köken finns elspis med fyra plattor och kylskåp om 150
liter.
Priset på fastigheterna är 80 409 respektive 80 411 kronor. Av dessa belopp skall
24 609 respektive 24 611 kronor erläggas kontant och 55 800 kronor kvarstå mot
inteckningar. Räntekostnaderna på oguldet kapital kan icke för närvarande exakt
beräknas men kommer icke att överstiga 3 000 kronor per år och fastighet. Tjänstebostadshyrorna skall fastställas av lönenämnden.
Villkorliga avtal om förvärv av fastigheterna har träffats mellan nykterhetsvårdsförvaltningen och säljaren, som är Svenska Nyckelhus AB, Uppsala. Enligt
avtalen skall som villkor för stadens förvärv av fastigheterna gälla dels att staden godkänns som egnahemslånetagare, dels att stadsfullmäktige genom beslut
före den 15 juni 1965 skall ha godkänt köpeavtalen.
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Drätselnämnden har vid sammanträde den 11 maj 1965 — med överlämnande och åberopande av ett av kammarkontoret avgivet tjänsteutlåtande — beslutat tillstyrka framställningen.
Kammarkontoret har den 6 maj 1965 i huvudsak anfört följande.
Framställningen gäller inköp av två egnahem för uthyrning som tjänstebostäder
till personal vid den år 1960 inrättade enskilda vårdanstalten för manliga alkoholmissbrukare vid Kydingeholm i Alunda socken. Den ena villan är enligt
uppgift avsedd för en husföreståndare, som för närvarande har sin bostad i
öregrund på drygt 4 mils avstånd från arbetsplatsen. Den andra villan är avsedd
för en ännu icke anställd biträdande föreståndare. Ny tjänst för sådan befattningshavare har begärts i statförslaget för år 1966.
Av det i ärendet åberopade tjänstememorialet framgår, att brist på bostäder
för närvarande föreligger på platsen ifråga och att denna brist kan förväntas bli
ännu större inom de närmaste åren. Ett tillfälle att erhålla bostäder angives nu
ha erbjudit sig genom att kommunen har anvisat staden möjlighet att få förvärva
två nybyggda villor. Dessa angives vara belägna c:a 150 m från centrumbebyggelsen i Alunda och c:a 300 m från centralskolan. Villorna består vardera av 4 rum
och kök med en bostadsyta av 94 m 2 . Byggnaderna, som är uppförda på fri och
egen grund, består av monteringsfärdiga block med utvändig beklädnad av fasadtegel. Statliga lån angives vara beviljade. Enligt villkorligt träffade köpeavtal
med säljaren förutsättes, att staden får övertaga dessa lån. Försäljningspriset
per fastighet utgör runt 80 400 kronor. Priset per m 2 bostadsyta blir alltså drygt
850 kronor. Det kontantbelopp, som staden måste erlägga för de båda villorna,
utgör sammanlagt runt 49 200 kronor. Enligt kammarkontorets uppfattning synes köpetransaktionen ur ekonomisk synpunkt godtagbar.
Vad sedan gäller, huruvida den föreslagna bostadsformen är lämplig i de
här avsedda fallen, bör detta ses mot bakgrunden av vilka andra möjligheter
som kan finnas att ordna bostadsfrågan på platsen och vilken möjlighet den
berörda personalen har att betala erforderliga hyror.
Som ovan angivits anses några andra bostäder icke för närvarande eller inom
den närmaste framtiden kunna ordnas inom kommunen. Vad beträffar bostaden
för den tjänsteman, som ännu icke anställts, har från förvaltningen framhållits,
att bristen på bostadsmöjlighet inom kommunen gör det angeläget att försäkra
sig om den villa det här gäller och att, om tjänsten icke skulle komma att inrättas, möjlighet finnes att hyra ut villan till utomstående, till dess villan behöver tagas i anspråk som tjänstebostad för någon anställd. Möjligheten för den
personal det här gäller att erlägga hyran belyses av inkomsten. Denna utgör för
en husföreståndare lön enligt 13:e lönegraden och beräknas för en biträdande
föreståndare komma att utgöra lön enligt 17:e lönegraden. Hyrorna beräknas
enligt förvaltningen med viss nedsättning enligt gällande regler om tjänstebostäder utgöra i runt tal 4 000 kronor per år. Den tjänsteman, som är anställd
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som husföreståndare, har förklarat sig beredd betala den hyra som här nämnts.
De exakta hyresbeloppen kommer att i sedvanlig ordning fastställas av lönenämnden. Kammarkontoret finner icke anledning till erinran mot det framlagda förslaget att lösa bostadsfråga n.
Vad beträffar medelsanvisningen synes det begärda anslaget om 49 200 kronor böra utgå av stadsfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter.

Borgarrådsberedningen har i likhet med drätselnämnden tillstyrkt framställningen.
Stadskollegiet ansluter sig till borgarrådsberedningens mening och hemställer således,
att stadsfullmäktige måtte — med godkännande av de i
ärendet redovisade avtalen om förvärv av fastigheterna Prästgården 1 45 och Prästgården 1 46 i Alunda socken, att disponeras
som personalbostäder för anställda vid enskilda vårdanstalten
Kydingeholm — anvisa nykterhetsnämnden för köpeskillingarnas bestridande ett anslag om 160 800 kronor, att till ett belopp av 111 600 kronor täckas av övertagna inteckningslån
och till ett belopp av 49 200 kronor ur anslaget till stadsfullmäktiges förfogande för oförutsedda utgifter i 1965 års stat.
Stockholm den 2 juni 1965.
På stadskollegiets vägnar:
GÖSTA WENNSTRÖM
SÖREN CARLSON

Hans Calmfors
Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herr vice ordföranden, fru Söderström, herr Verner
Karlsson, fru Diesen, herr Waldemarson, fru Lundgren, herrar Göransson
och Thörnlund samt fru Forsling ävensom herrar Sjöberg och Wikström
samt fru Hagstrand (de tre sistnämnda suppleanter).
Borgarråden: Herrar Mehr, Sundström, Hanson, Carlson, Nordin, Kyling
och Lundin.
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Nr 187
Utlåtande
angående avvecklingsbidrag till Lyceums förberedande skola
Skoldirektionen har i skrivelse till stadsfullmäktige den 29 april 1965 —
sedan styrelsen för Stiftelsen Lyceum i skrivelser (ej tryckta) till skoldirektionen hemställt om bidrag för avveckling av den av stiftelsen drivna
förberedande skolan med sammanlagt 74 800 kronor, avseende läsåren
1962/63, 1963/64 och 1964/65 — med överlämnande och åberopande av ett
av skoldirektören i ärendet den 6 april 1965 upprättat tjänsteutlåtande hemställt om avvecklingsbidrag till Stiftelsen Lyceum för läsåren 1963/64 och
1964/65 med sammanlagt 43 275 kronor jämte hyresersättning med 4 000
kronor, att utgå under i tjänsteutlåtandet angivna förutsättningar och sedan
bokslut för innevarande läsår framlagts.
Skoldirektörens tjänsteutlåtande har följande lydelse.
Styrelsen för stiftelsen Lyceum, har i skrivelser (ej tryckta) till skoldirektionen
senast den 11 juni 1964 hemställt om bidrag för avveckling av den förberedande
skolan med sammanlagt 74 800 kronor, avseende läsåren 1962/63, 1963/64 och
1964/65, fördelat på följande sätt:
Underskott för läsåret 1962/63
Beräknat underskott för läsåret 1963/64
»
1964/65
Tilläggslöner för läsåret 1962/63
» 1963/64

kr 16 200
» 15 500
» 34 900
» 7 000
» 7 000
Summa kr 80 600

Avgår överskott för läsåret 1961/62 (hänförligt till för högt beräknad
— kr 5 800
kostnad för ATP m.m.)
Rest kr 74 800
Enligt senare framlagt bokslut utgör det faktiska underskottet för läsåret
1963/64 14 250 kronor.
I den av skoldirektören enligt direktionens uppdrag verkställda utredningen
rörande de enskilda skolorna i Stockholm (bih. nr 105/1963) framhölls beträffande då föreliggande framställning av den 21 november 1962 från styrelsen för
stiftelsen Lyceum om »någon form av avvecklingsbidrag» följande:
Vägande skäl — bl.a. hänsynen till elevernas behov av en i möjligaste mån
kontinuerlig och lugn skolgång och till de ekonomiska påfrestningar för skolan
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som en successiv avveckling automatiskt medför — talar för att ett dylikt bidrag
bör utgå. Hur bidraget skulle utformas, på vilka villkor det skulle utgå och hur
långt staden bör sträcka sig i detta avseende är frågor som — därest stadsfullmäktige finner att avvecklingsbidrag bör kunna utgå — lämpligen bör bli föremål för
förhandlingar mellan skolan och stadens finansmyndigheter jämte en representant för skolförvaltningen liksom regelmässigt sker i fråga om bidragsgivningen
till de stats- och kommununderstödda privatläroverken.
Vid skoldirektionens behandling av den framlagda utredningen anfördes beträffande nämnda fråga icke avvikande mening.
Stiftelsens styrelse har sedermera fattat beslut om avveckling, och intagning i
årskurs 1 har i enlighet härmed ej skett innevarande läsår.
Då den del av stiftelsen Lyceum som utgöres av förberedande skolan numera är
en fristående skola utan den tidigare anslutningen till Östermalms kommunala
flickskola och Lyceums gymnasium, synes styrelsens bedömning av läget realistisk, vilket torde framgå av nedanstående tablå över elevunderlagets utveckling
under 1960-talet samt läsårsavgifterna under de år för vilka bidrag begärts:

Årskurs

6
5
4
3
2
1

Elever
1960/61
ht
vt

Elever
1961/62
ht
vt

Elever
1962/63
ht
vt

36
40
20
19
12
18

39
20
19
15
16
22

37
20
18
15
17
20

19
17
14
18
19
7

19
17
14
17
20
8

147 131

127

94

95

145

36
40
20
20
14
17

Läsårsavgift

1 100
1 100
800
750
650
600

Elever
1963/64
ht
vt
17
14
20
20
8
5

13
13
20
20
8"
5"

84

79

La..sårsavgift

1 200
1 100
900
850
750
700

Elever
1964/65
ht
vt
12
13
17
7
8
—

11
13
16
61
91
—

57

55

Läsårsavgift

1 200
1 100
900
850
750
700

Samläsning.

Staden har under den tidsperiod platsbristen var än större än för närvarande
vid motsvarande årskurser inom det obligatoriska skolväsendet obestridligen
vunnit lättnader genom privatskolornas existens och har därutöver avlastats betydande kostnader för eleverna, som vid Lyceums förberedande skola under slutet
av 1950-talet uppgick till omkring 180. Mot denna bakgrund synes det rimligt att
staden lämnar visst ekonomiskt bistånd under en avvecklingsperiod.
Med hänsyn till att flera av de privata förberedande skolorna — icke minst de
fristående — torde brottas med ekonomiska problem, kan på längre sikt frågan om
avvecklingsbidrag komma att aktualiseras i flera fall. Man bör därför söka finna
en formel för avvecklingsbidrag som är möjlig att tillämpa principiellt. Av ekonomiska och organisatoriska skäl bör i första hand eftersträvas att göra avvecklingsperioden så kort som möjligt. I överensstämmelse med principerna inom
det allmänna skolväsendet där sammanhållningen av mellan- och högstadierna
numera framstår som mer betydelsefull än tidigare — bland annat med hänsyn
till elevantalet i klasserna på de olika stadierna och till undervisningen i främmande språk — bör eleverna vid övergång till mellanstadiet erbjudas placering
4-7385 65
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i de allmänna skolorna och en samtidig avveckling ske av årskurserna 1 och 4.
De privata förberedande skolorna har kunnat eller tvingats att hålla ett lågt
elevantal i klasserna, vilket troligen varit av betydelse för många föräldrar vid
val av skola för deras barn. Om man utgår från att 20 elever per klass varit ett
relativt normalt antal synes ett eventuellt avvecklingsbidrag kunna konstrueras
så att staden — under förutsättning att vinst för skolan ej därigenom uppkommer — utgiver bidrag under viss maximerad tid med samma belopp som läsårsavgiften för det antal elever varmed en klass understiger 20, dock att två parallella klasser eller två klasser i på varandra följande årskurser, som ej tillsammans har 20 elever, i första hand skall sammanslås. Som förutsättning för avvecklingsbidrag till privat förberedande skola bör vidare gälla, att samråd sker
med skolförvaltningen beträffande klassernas organisation och elevernas placering
vid annan skola, att eventuellt tillgängliga fondmedel i första hand förbrukas för
att täcka uppkommande underskott under avvecklingstiden samt att vid skolans
nedläggande överenskommelse träffas om överföring till staden för likartat ändamål av sådana bundna medel, som till följd av donationsbestämmelser etc.
ev entuellt ej kunnat disponeras, dock ej till högre belopp än staden utgivit i avvecklingsbidrag. Vidare bör friställda klassrum ställas till skolförvaltningens disposition mot att förvaltningen erlägger hyran därför.
I det aktuella fallet skulle, med tillämpning av ovan redovisade beräkningsgrunder, Lyceums förberedande skola kunna erhålla avvecklingsbidrag för innevarande och nästföregående läsår med sammanlagt 43 275 kronor, vartill kommer
hyres- och bränsleersättning för två friställda klassrum under innevarande läsår — som staden dock hittills ej förfogat över. Bidraget skulle i detta fall alltså
utgå av billighetsskäl. 1 det framräknade bidragsbeloppet synes kunna inrymmas
en 10-procentig lönekompensation innevarande läsår till lärarpersonalen, som
i förhållande till lärare vid det allmänna skolväsendet har synnerligen låga löner.
Till följd av skolans ekonomiska svårigheter har lärarna, som samtliga är examinerade, icke erhållit löneförbättringar i relation till de fördyrade levnadskostnaderna. Det synes dock icke möjligt att av allmänna medel utbetala löneökningar
retroaktivt för två år, som styrelsen föreslagit.
Att vid beräkningen av avvecklingsbidraget medtaga även läsåret 1963/64 har
ansetts motiverat av att styrelsen — vilken som nämnts redan mot slutet av år
1962 ingivit framställning om avvecklingsbidrag — hösten 1963 beslöt intaga de
fem eleverna i årskurs 1 för att förbättra skolans ekonomi genom att anordna
samläsning med närmast högre årskurs och därvid erhålla en större klass.
Skäl kan anföras för att lämna visst bidrag även för läsåret 1962/63. Intagningen har redan hösten 1962 uppenbarligen påverkats av den då pågående debatten angående flickskolornas avveckling, varigenom det tidigare nära sambandet
mellan Lyceums förberedade skola, den kommunala flickskolan och det privata
gymnasiet kunde väntas upphöra. Detta har även blivit fallet sedan Kungl. Maj:t
den 10 maj 1963 beslutat om flickskolans avveckling från och med läsåret 1964/65.
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Lyceum synes vara den enda förberedande skola där tidigare existerande anknytning till flick- eller realskola brutits utan att högstadium inrättats i stället för
den avvecklande skolformen. Emellertid synes ur principiell synpunkt avvecklingsbidrag ej böra medgivas retroaktivt för ytterligare ett läsår.
Till läsåret 1965/66 bör, i enlighet med tidigare angivna principer, de sex elever
som vid innevarande läsårs utgång lämnar lågstadiet, placeras i annan skola. Den
förberedande skolan skulle därefter komma att bestå av tre klasser, årskurs 3
(9 elever), årskurs 5 (16 elever) och årskurs 6 (13 elever). Påföljande läsår skulle
endast en klass finnas kvar och skolan således nedläggas med utgången av läsåret
1966/67.
Under förutsättning att skolans kindergarten nedlägges höstterminen 1965,
vilket varit på tal, kan beräknas att sammanlagt fem klassrum blir friställda och
kan disponeras av skolförvaltningen. Den privata skolan är inrymd i omodernt
bostadshus, Karlavägen 86, utan centralvärme och med rum av mycket varierande
storlek. De torde därför icke kunna utnyttjas för det obligatoriska skolväsendet
men väl för vissa andra ändamål som förvaltningen har svårigheter att tillhandahålla lokaler för, exempelvis examinationer m.m. vid kvällsgymnasierna. För
närvarande har klassrum i Östermalms kommunala flickskola upplåtits för examinationer.
I detta sammanhang må nämnas, att stiftelsen i skrivelse till skoldirektionen
den 6 oktober 1964 hemställt om upplåtelse av lokaler i skolbyggnaden Banérgatan
38-40 för den förberedande skolan under avvecklingstiden samt om åtgärder
för att i nämnda byggnad inrymma samskola från och med läsåret 1965/66. Frågan om dispositionen av de genom flickskolans avveckling ledigblivande lokalerna
i Banérgatan 38-40 är under utredning inom skolförvaltningen, liksom frågan om
erforderliga åtgärder för införande av samskola.

Drätselnämnden har den 18 maj 1965 — med överlämnande och åberopande av kammarkontorets tjänsteutlåtande i ärendet den 13 maj 1965 —
tillstyrkt stadsfullmäktige att av de till fullmäktiges förfogande stående
medlen för oförutsedda utgifter i 1965 års stat anvisa skoldirektionen anslag
med 47 275 kronor, att som avvecklingsbidrag utgivas till Stiftelsen Lyceum
under de av skoldirektionen angivna förutsättningarna, sedan bokslut för
innevarande läsår framlagts.
Kammarkontorets tjänsteutlåtande har följande lydelse.

Den privata skolan Lyceum för flickor utgjordes under 1930-talet av kindergarten, en förberedande skola om fyra årskurser, en sjuårig flickskola i anslutning till den förberedande skolan och ett fyraårigt gymnasium med latin- och
reallinje. övergången till gymnasiet kunde ske från klass 5 7 i flickskolan.
Flickskolan och gymnasiet var under senare delen av 1930-talet inrymda i
en nyuppförd skolbyggnad, Banérgatan 38-40, till vilken staden lämnade lån.
1 anslutning till denna långivning bestämdes, att staden skulle ha rätt att insätta
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en ledamot i skolans styrelse och utse en revisor för företaget. Den förberedande
skolan kvarblev i omoderna lokaler i fastigheten Karlavägen 86.
I samband med upprättande av kommunala flickskolor i Stockholm år 1939
kommunaliserades ovannämnda flickskola. Kvar i privat regi blev därför kindergarten, den förberedande skolan och gymnasiet. Anledningen till att sistnämnda
del av skolan icke kommunaliserades var att gymnasieundervisningen i det allmännas regi vid den tidpunkten i huvudstaden var en helt statlig angelägenhet.
Sedan den kommunala flickskolan omorganiserats från en sjuårig skola med
övergång från folkskolans fjärde årskurs till en femårig skola med övergång från
folkskolans sjätte årskurs, utvidgades den förberedande skolan till att avse sex
årskurser, för att anknytning alltjämt skulle kunna erhållas till den kommunala
flickskolan. Vid denna tidpunkt rådde enligt uppgift stor efterfrågan på platser i
den förberedande skolan. Då flickskolan nu helt kommer att avvecklas, avbrytes
åter kontakten mellan den förberedande skolan och överliggande frivilliga skolformer. Med anledning härav har efterfrågan på platser i den förberedande skolan
minskat och styrelsen för skolan har beslutat avveckla denna del av verksamheten.
Det har därvid av styrelsen ansetts riktigt, att avvecklingen sker successivt. Med
hänsyn till att en avveckling på detta sätt ställer sig relativt dyrbar, har styrelsen
nu gjort framställning till staden om ekonomiskt stöd under avvecklingstiden.
I skoldirektörens tjänsteutlåtande har skäl anförts för att ett dylikt bidrag bör
utgå, bland annat med hänsyn till »elevernas behov av en i möjligaste mån kontinuerlig och lugn skolgång och till de ekonomiska påfrestningar för skolan som
en successiv avveckling automatiskt medför». Även om det torde kunna anföras
starka skäl emot kommunalt bidrag till förberedande skolor av denna typ, anser
kammarkontoret sig i princip icke böra motsätta sig ett bidrag i det av skoldirektören angivna syftet.
I den förebragta utredningen har förutsatts, att frågan om av vecklingsbidrag
på längre sikt kan komma att aktualiseras i flera liknande fall. Mot bakgrunden
härav har i skoldirektörens tjänsteutlåtande diskuterats en formel för dylika bidrag, som skulle vara möjlig att tillämpa principiellt. Kammarkontoret anser
för sin del, att man icke på nuvarande stadium bör binda sig vid några generellt
gällande regler för ett kommunalt bidrag, utan frågan bör tagas upp till behandling i varje särskilt fall även när det gäller de ekonomiska betingelserna. Det resultat, vartill de förordade reglerna lett i här förevarande fall, har kontoret emellertid intet att erinra emot, åtminstone bedömt som ett faktiskt sammanlagt resultat för de läsår, varom här är fråga. Gentemot stiftelsens förslag innebär skoldirektionens hemställan, att bidrag icke lämnas för det underskott, som uppstått
för läsåret 1962/1963, att bidrag icke lämnas för tilläggslöner avseende läsåret
1963/1964 och att bidraget för läsåren 1963/1964-1964/1965 blir något lägre än
vad som äskats av stiftelsen.
Vad beträffar avvecklingstakten har skoldirektionen förutsatt, att denna bör
ske på sådant sätt, att eleverna överflyttas till andra skolor, när de genomgått låg-
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stadiet respektive mellanstadiet. Avvecklingstiden kan därvid begränsas till två
läsår utöver dem, som framställningen nu avser. Kammarkontoret tillstyrker skoldirektionens förslag även på denna punkt, men vill samtidigt ifrågasätta, om icke
även årskurs 3 bör slopas redan läsåret 1965/1966, då elevantalet i denna klass
blir så lågt som förutsatts (9 elever). Det torde därvid bli stiftelsens sak att utreda,
huruvida en sådan avveckling med hänsyn till föreliggande omständigheter är möjlig att genomföra utan åsidosättande av rimliga krav från föräldrarnas sida.
Det av skoldirektionen förordade bidraget har uträknats som utfyllnad av uteblivna elevavgifter på grund av att klasserna omfattar ett lägre elevantal än 20. Resultatet betyder utslaget per elev, att bidraget i genomsnitt för hela skolan skulle
utgöra omkring 230 kronor under läsåret 1963/1964 och omkring 450 kronor under
läsåret 1964/1965. Även om sistnämnda belopp är väsentligt högre än vad staden
utgivit till privatläroverken nämnda läsår, eller 360 kronor per elev, synes förslaget få accepteras med hänsyn till de särskilda förhållanden, varom här är fråga.
Det bör därvid understrykas, att bidraget är av engångskaraktär.
För att närmare kunna bedöma stiftelsens behov av ifrågavarande bidrag har
inhämtats, att stiftelsens balansräkning per den 30 juni 1964 utvisar ett eget kapital om c:a 71 800 kronor. Detta kapital hänför sig i rörelsen till gymnasiet och
upplyses i främsta rummet ha uppkommit genom gåvor från de tidigare aktieägarna i samband med att bolaget avvecklades och rörelsen överfördes till en
nybildad stiftelse. Det skänkta stiftelsekapitalet har emellertid krympt under
senare år genom de ekonomiska underskotten vad beträffar såväl den förberedande
skolan som gymnasiet. Under de förutsättningar, som angivits i skoldirektörens
tjänsteutlåtande, finner kontoret stiftelsens ekonomiska status ej böra utgöra hinder
för ett bidrag i föreslagen omfattning.
Borgarrådsberedningen har tillstyrkt skoldirektionens framställning på
sätt drätselnämnden förordat.
Stadskollegiet biträder borgarrådsberedningens ståndpunkt och får sålunda hemställa,
att stadsfullmäktige måtte anvisa skoldirektionen ett anslag
om 47 275 kronor att utgå ur de till fullmäktiges förfogande
stående medlen för oförutsedda utgifter i årets stat och att
såsom avvecklingsbidrag utgivas till Stiftelsen Lyceum under
de i ärendet angivna förutsättningarna, sedan bokslut för
stiftelsen för innevarande år framlagts.
Stockholm den 2 juni 1965.
På stadskollegiets vägnar:
GÖSTA WENNSTROM
ARTUR NORDIN

Hans Calmfors
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Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herr vice ordföranden, fru Söderström, herr Verner
Karlsson, fru Diesen, herr Waldemarson, fru Lundgren, herrar Göransson
och Thörnlund samt fru Forsling ävensom herrar Sjöberg och Wikström
samt fru Hagstrand (de tre sistnämnda suppleanter).
Borgarråden: Herrar Mehr, Sundström, Hanson, Carlson, Nordin, Kyling
och Lundin.
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Nr 188
(M:n nr 911964.)

Utlåtande
med anledning av motion angående införande av s.k. transistorguider
i stadens museer
I en vid stadsfullmäktiges sammanträde den 27 januari 1964 väckt m otion har herr Samuel Strandberg hemställt, att stadsfullmäktige måtte
uppdraga åt vederbörande kommunala organ att låta undersöka möjligheterna att introducera s.k. transistorguider vid museala institutioner
i Stockholm. Beträffande motiveringen för denna hemställan hänvisas till
motionen (nr 9 för år 1964).
Motionen har för yttrande remitterats till stadskansliets organisationsavdelning, museinämnden och drätselnämnden.
Organisationsavdelningen har till remissens besvarande avgivit ett den
14 december 1964 dagtecknat tjänsteutlåtande, av följande lydelse.
För guidning användes vid ett antal museer i bland annat Europa och USA
bärbara mottagare för trådlös sändning från ljudband, som antingen uppspelas
med kontinuerlig upprepning eller efter tryck på startknapp. Besökare, utrustade
med tillhandahållna mottagare, kan således vandra omkring inom den av sändningen täckta arean och via sina mottagare lyssna på utsänd information.
Tekniskt sett består arrangemanget av en bandspelare försedd med automatisk
återspolning, en sändare och en trådslinga som antenn. Trådslingan lägges ut
runt den lokal, i vilken sändningen skall kunna avlyssnas. En typ mottagare är
inbyggda i ett skaft, i vars överände en hörtelefon är anbragt. Ljudstyrkan kan
regleras medelst en i skaftet inbyggd ljudkontroll. Mottagaren drives av ett batteri
med en drifttid av c:a 150 tim.
Trådlös sändning kan ske antingen på magnetisk väg eller medelst radio. Magnetisk utsändning (lågfrekvens) erfordrar i allmänhet enklare utrustning än radiosändning (högfrekvens) men medger då ej sändning av flera program (språk)
samtidigt. Vanliga hörapparater, som användes av hörselsvaga, är numera anpassade för avlyssning av magnetisk utsändning. Radiosändning medger samtidig
sändning på olika frekvenser, varigenom flera program (språk) kan sändas på
samma gång. Radiosändning jämte användande av mottagare med frekvensväljare
ger alltså större variationsbredd än om magnetisk utsändning användes.
Kostnaden för utrustning för magnetisk sändning uppgår till c:a 2 000 kronor
för sändaranläggningen och c:a 300 kronor per mottagare. Motsvarande kostnad
för en radioanläggning för ett program uppgår till c:a 6 000 kronor jämte c:a 250
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kronor per enkel mottagare. Kostnaden för en anläggning för fyra program uppgår
till c:a 15 000 kronor jämte c:a 250 kronor per mottagare.
En alternativ lösning till trådlös sändning -- som är störningskänslig och ofta
utsättes för störningar av olika slag — är att överföra ljudet från bandspelare till
hörtelefon via tråd. Denna överföring är tekniskt enklare än trådlös överföring
och medger bättre ljudkvalitet. överföring från central utsändning till hörtelefoner
medför dock att systemet blir lokalt bundet till de platser, där telefoner är uppställda eller uttag installerats. Utvecklingen av bandspelartekniken genom tillkomsten av små bärbara bandspelare har dock öppnat nya möjligheter att tillvarataga den trådlösa mottagningens rörelsefrihet och den trådbundna sändningens störningsfria återgivning. Avlyssning kan vidare ske i individuell takt
och med möjlighet till flera språkvarianter genom ljudbandsval. Transistoriserade bärbara bandspelare finnes i sådant utförande beträffande vikt och dimensioner att de kan anses jämförbara i lätthanterlighet med gängse mottagarkonstruktioner för trådlös mottagning. Avlyssningstiden kan för kassettladdade bandspelare med vändbar kassett och LP-band uppgå till c:a 2 X 1/2 tim. Driftkostnaden per timme uppgår till c:a 15 öre. Kostnaden för en bandspelare av lämplig
typ uppgår till c:a 400 kronor inklusive ljudband i kassett. Eftersom flera språkvarianter bör inspelas, måste ett större antal kassetter med ljudband än bandspelare finnas. Varje sådan kassett kostar c:a 12 kronor.
Organisationsavdelningen finner metoden för gnidning genom uppspelning av
på band intalad information intressant och rationell eftersom den dels bör ge ett
ökat utbyte av museibesök, dels minska behovet av på annat sätt guidade visningar. Frågan kan emellertid icke anses så tekniskt löst att omedelbara omfattande
arrangemang kan rekommenderas. Innan några större åtgärder vidtages, synes
därför försöksverksamhet böra äga rum.
Med hänsyn till de möjligheter bärbara bandspelare synes ge i fråga om ljudkvalitet och smidig anpassning efter individuella önskemål vill organisationsavdelningen, om försöksverksamhet bedömes böra komma till stånd, förorda att
ett antal bärbara bandspelare anskaffas för närmare utprovning av deras användbarhet. Utprovningen bör ske i samarbete med ledningen för stadsmuseet.

Museinämnden har den 9 mars 1965 till remissens besvarande överlämnat och åberopat ett av stadsantikvarien i ärendet den 3 mars 1965 avgivet
tjänsteutlåtande vilket har följande lydelse.
Transistorguiderna — eller audioguiderna, vilket är en adekvatare benämning
på dessa lyssnarapparater — representerar utan tvekan ett viktigt nytt instrument till i synnerhet museernas tjänst. Bland stadens museer torde i all synnerhet stadsmuseet komma att få stor användning av dem. Flera olika tekniska
system förekommer emellertid anpassade för skilda behov. Vilket som bör väljas
kan för stadsmuseets del icke med tillräcklig säkerhet överblickas, innan museet
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öppnats, då man får en klarare erfarenhet av hur långt de mera traditionella
informationsmetoderna — etiketter, folders, tryckta vägledningar etc. — räcker.
Det gäller också att avväga användningen av dessa tekniska guider mot mänskliga
sådana liksom också mot andra nya tekniska hjälpmedel i museiinformationens
tjänst såsom film, bildband, backprojektionsapparater etc. Frågan om införandet
av audioguider kommer stadsmuseet emellertid att ta itu med snarast efter museets öppnande.

Drätselnämnden beslöt den 18 maj 1965, med överlämnande och åberopande av ett av kammarkontoret den 14 maj 1965 upprättat tjänsteutlåtande,
tillstyrka att stadsfullmäktige förklarar den av herr Samuel Strandberg
väckta motionen besvarad med de i ärendet föreliggande utlåtandena.
Kammarkontorets utlåtande har i huvudsak följande lydelse.
De tekniska hjälpmedel, som finnes att tillgå när det gäller införande av nya
informationsmetoder på museer och liknande institutioner, synes kunna erbjuda
bestämda fördelar och är därför av intresse. Det väsentligaste värdet och det
främsta motivet till anskaffande av någon form av lyssnarapparatur torde framför allt vara, att museibesökaren kan beredas större möjligheter till ökad information och kunskap. Samtidigt kan vara att räkna med att behovet av personlig guidning minskas.
Utan att närmare ingå på en teknisk jämförelse mellan de av organisationsavdelningen redovisade alternativen synes det dock kammarkontoret, som om det
av organisationsavdelningen förordade alternativet med bärbar bandspelare skulle
vara den lösning som det närmast vore anledning att pröva — även om det ur
rent ekonomiska synpunkter kan synas tveksamt om detta alternativ bör väljas.
Den kostnadsdifferens, som föreligger vid jämförelse med någon typ av transistormottagare, är dock så obetydlig, att den torde uppvägas av det förordade alternativets större flexibilitet och övriga tekniska fördelar.
Även om kammarkontoret sålunda kan instämma i uppfattningen att något slag
av lyssnarapparat erbjuder sådana fördelar för museibesökaren att det är anledning
att visa ett positivt intresse för en sådan installation, kan å andra sidan i förevarande sammanhang icke någon bestämd ståndpunkt tagas till huruvida det föreligger tillräcklig anledning för staden att göra några insatser i sådant hänseende.
Något konkret förslag till guidesystem att taga ståndpunkt till föreligger icke i
ärendet. Av stadsantikvariens och museinämndens yttrande framgår endast att
man har för avsikt att överväga denna fråga i ett senare sammanhang. Motionen
synes därför kunna besvaras med det yttrande som avgivits av museinämnden.
Det får sålunda vara att förvänta att museinämnden i sinom tid kommer att framlägga det förslag som kan befinnas motiverat. Sedan sådant förslag eventuellt framlagts, får detta närmare övervägas och prövas med beaktande av den redovisning av
kostnaderna som då kommer att presenteras. Sådant förslag synes lämpligen kunna framföras i statsammanhang.
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Borgarrådsberedningen har anfört följande.
I förevarande motion har föreslagits, att möjligheterna att introducera
transistorguider i stadens museer undersökes. Stadskansliets organisationsavdelning, som närmare redogjort för olika former av transistorguider, har
i sitt yttrande över motionen framhållit, att den av motionären aktualiserade
frågan icke kan anses så tekniskt löst att omedelbara omfattande arrangemang kan rekommenderas. Avdelningen förordar en försöksverksamhet i
samarbete med ledningen för stadsmuseet.
Beredningen bedömer det vara värdefullt, om försök med transistorguider
kunde ordnas i något av stadens museer. Dessa försök bör enligt beredningen
— såsom organisationsavdelningen förutsatt — äga rum i stadsmuseet. Det
torde böra ankomma på museinämnden att i särskild ordning — lämpligen
i statsammanhang — äska medel för erforderlig försöksverksamhet med
transistorguider. Beredningen utgår från att stadsmuseet härvid utnyttjar
bland annat den erfarenhet på hithörande områden, som finns representerad
inom skolförvaltningens AV-central.
Motionen synes kunna besvaras med hänvisning till vad som anförts i
detta utlåtande.
Stadskollegiet biträder borgarrådsberedningens ståndpunkt och hemställer,
att stadsfullmäktige måtte finna förevarande motion av herr
Samuel Strandberg — nr 9 för år 1964 — besvarad med vad
som anförts i detta utlåtande.
Stochoklm den 2 juni 1965.
På stadskollegiets vägnar :
GÖSTA WENNSTRÖM
ARTUR NORDIN

Hans Calmfors
Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herr vice ordföranden, fru Söderström, herr Verner
Karlsson, fru Diesen, herr Waldemarson, fru Lundgren, herrar Göransson
och Thörnlund samt fru Forsling ävensom herrar Sjöberg och Wikström
samt fru Hagstrand (de tre sistnämnda suppleanter).
Borgarråden: Herrar Mehr, Sundström, Hanson, Carlson, Nordin, Kyling
och Lundin.
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Nr 189
Utlåtande
angående anslag för inventarier m.m. till ett hotell för sjukvårdspersonal
vid Krukmakargatan 9.
Med skrivelse till stadsfullmäktige den 6 april 1965 har sjukvårdsstyrelsen
— under åberopande av vad sjukvårdsdirektören anfört i ett den 30 mars
1965 avgivet tjänsteutlåtande — hemställt om anvisande av ett anslag på
230 000 kronor för anskaffning av inventarier och övrig utrustning till
personalhotellet Krukmakargatan 9, att utgivas som lån till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm. I samtidig skrivelse till drätselnämnden har styrelsen
därjämte anhållit om medgivande att av beviljat anslag för anskaffning av
utrustning för personalhotellet Valhallavägen 5 få utgiva ett belopp av
316 000 kronor som lån till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm.
Sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande i ärendet är av följande lydelse.
Sedan stadskollegiet beslutat uppdraga åt fastighetsnämnden att genom fastighetskontorets försorg i samråd med sjukvårdsförvaltningen inventera lämpligt belägen tomtmark för bostäder för sjukvårdens behov, beslöt fastighetsnämnden den
19 juni 1962 att för ändamålet låta för AB Stockholmshems räkning reservera tomten nr 26 (f. d. 17 och 18) i kvarteret Hagen på Södermalm. Stadsfullmäktige beslöt den 18 februari 1963 bemyndiga fastighetsnämnden att till bolaget med tomträtt upplåta fastigheterna. Sedan bolaget i samråd med sjukvårdsförvaltningen å
ifrågavarande tomt uppfört en byggnad avsedd att användas som personalhotell
för sjukvårdspersonal, har med stöd av stadskollegiets ovannämnda bemyndigande
ingåtts hyresavtal, gällande tiden 16 november 1964-30 september 1965 med 3
månaders ömsesidig uppsägningstid och med förlängning på ett år i sänder vid
utebliven uppsägning. Hyresbeloppet för den sammanlagda ytan på 1 926 m 2 , som
upplåtits för personalbostadsändamål, utgör 13 400 kronor för månad, motsvarande
c:a 83 kronor per m2 våningsyta och år exklusive värme- och varmvattenkostnad
samt kostnader för städning inom fastigheten med undantag av tre uthyrda butikslokaler samt garage. Hyran är preliminär och skall slutligt fastställas, sedan
Aktiebolaget Stockholmshem träffat avtal med Aktiebolaget Stockholms spårvägar
beträffande sistnämnda bolags andel av byggnadskostnaderna i samband med anordnande av tunnelbanestation.
De för sjukvårdspersonal avsedda bostadsutrymmena inom fastigheten innehåller sammanlagt 88 rumsenheter i 44 dubbletter på vardera 40 m 2 inklusive badrum
med wc och kokskåp i förrummet till varje dubblett. På översta våningen har ordnats ett för hela hotellet gemensamt stort dagrum med kök. 1 hotellbyggnaden har
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vidare inrymts tvättstuga, expedition, lägenhet för föreståndare samt erforderliga
förråds- och städutrymmen m.m.
I likhet med vad som skett beträffande driften av det tidigare ianspråktagna
personalhotellet i Vällingby har det bedömts följdriktigt och ändamålsenligt, att
Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, vars stadgar är så utformade, att staden garanteras inflytande på dess verksamhet, åtager sig driften även av personalhotellet
Krukmakargatan 9. Stiftelsen har förklarat sig villig härtill. Villkoren regleras i
bilagda förslag till avtal (bilaga; ej tryckt). Detta avtalsförslag innefattar jämväl
driften av det föregående år färdigställda personalhotellet Valhallavägen 5 (vid
Epidemisjukhuset) efter därom av sjukhusledningen vid Epidemisjukhuset särskilt gjord framställning.
För personalhotellet Krukmakargatan 9 har eftersträvats en standard, som i
likhet med de tidigare anordnade personalhotellen i stort motsvarar de nya ungdomshotellens. Den genomsnittliga utrustningskostnaden per bostadsrum torde
komma att uppgå till 2 236 kronor och totalkostnaden, i vilken även ingår utrustning för vissa gemensamhetslokaler, beräknas till 230 000 kronor (bilaga; ej
tryckt). I samband med att stiftelsen förklarat sig beredd ombesörja driften av
personalhotellet har stiftelsen anhållit om lån från staden å sistnämnda belopp. I
likhet med vad som var fallet beträffande Vällingby personalhotell bör härvid
lånevillkoren regleras i särskilt skuldebrev, och det förutsättes, att i lånehandlingen intages bestämmelse att, i händelse ovannämnda avtal mellan sjukvårdsstyrelsen
och stiftelsen bringas att upphöra, sjukvårdsstyrelsen skall övertaga betalningsansvaret för den då icke återbetalade delen av lånet mot att äganderätten till de
inköpta inventarierna övergår till sjukvårdsstyrelsen. För lånet har räknats med en
amorteringstid av 15 år och en räntefot av 6,35 %.
För bestridande av kostnader för anskaffning av inventarier och övrig utrustning till personalhotellet Valhallavägen 5 (Epidemisjukhuset) anvisades sjukvårdsstyrelsen i 1963 års stat ett anslag å 335 000 kronor. Kostnaden för angivna ändamål har nu kunnat fastställas till 316 000 kronor (bilaga; ej tryckt). Sedan nu Stiftelsen Hotellhem i Stockholm enligt ovannämnda avtalsförslag förutsatts skola
handhava driften även av detta personalhotell, bör — i analogi med förfarandet
beträffande övriga hittills färdigställda personalhotell — av det beviljade anslaget
ett belopp av 316 000 kronor utgivas till stiftelsen som lån på de villkor, som enligt ovan förutsatts skola gälla för personalhotellet Krukmakargatan 9. Framställning härom bör ingivas till drätselnämnden. överskjutande del av anslaget bör
återredovisas i vanlig ordning.

Sedan ärendet remitterats till drätselnämnden för yttrande, har nämnden vid sammanträde den 11 maj 1965 beslutat att med överlämnande
och åberopande av ett av kammarkontoret den 7 i samma månad dagtecknat tjänsteutlåtande — tillstyrka, att stadsfullmäktige av de till fullmäktiges förfogande stående medlen för oförutsedda utgifter i 1965 års stat
anvisar sjukvårdsstyrelsen ett anslag på 230 000 kronor för anskaffning
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av inventarier och övrig utrustning till personalhotellet vid Krukmakargatan
9, att utgivas som lån till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm. Nämnden har
samtidigt för egen del medgivit sjukvårdsstyrelsen att av beviljat anslag för
anskaffning av inventarier och övrig utrustning för personalhotellet vid
Valhallavägen 5 utgiva ett belopp av 316 000 kronor som lån till Stiftelsen
Hotellhem i Stockholm.
Kammarkontorets tjänsteutlåtande är av följande huvudsakliga lydelse
I likhet med vad som skett beträffande driften av det under år 1963 igångsatta
hotellet för sjukvårdspersonal i Vällingby, vilket numera drives av Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, har det bedömts lämpligt att nämnda stiftelse också ombesörjer driften av de båda personalhotellen vid Krukmakargatan och Valhallavägen. I ärendet har bilagts ett förslag till avtal mellan sjukvårdsstyrelsen och nämnda stiftelse, som klargör styrelsens och stiftelsens åligganden i avseende på hotellens drift. Kammarkontoret har intet att invända mot föreliggande arrangemang.
Vad gäller utrustning av hotellet vid Valhallavägen har sjukvårdsstyrelsen i
1963 års stat anvisats ett anslag å 335 000 kronor. Kostnaden för angivna ändamål
har dock nu kunnat fastställas till 316 000 kronor. Med utgångspunkt från den utrustningskvalitet, som ansetts godtagbar för detta hotell ävensom för personalhotellet i Vällingby, har sjukvårdsförvaltningen beträffande hotellet vid Krukmakargatan kommit fram till en utrustningskostnad av 230 000 kronor. Detta belopp inkluderar kostnaden även för inventarier för gemensamhetslokaler såsom ett
sällskapsrum med kök, en expedition, städ-, stryk- och tvättrum, förrådslokaler
m.m. Kostnaden för inventarierna i bostadsrummen — antalet rum uppgår till
88 i 44 dubbletter med badrum, wc och kokskåp till varje dubblett — utgör c:a
2 230 kronor per rum. Priset för samtliga inventarier inom hotellet blir, om man
slår ut det per bostadsrum, c:a 2 610 kronor. För det år 1963 tillkomna hotellet i Vällingby är motsvarande kostnader 2 200 kronor och 2 930 kronor. För
personalhotellet vid Epidemisjukhuset utgör totalkostnaden för inventarier, utslagen per bostadsrum, 2 720 kronor. Med hänsyn till detta jämförelsematerial
anser kammarkontoret sig kunna tillstyrka det begärda anslaget för inköp av
inventarier.
Enligt förslaget till avtal mellan sjukvårdsstyrelsen och stiftelsen skall styrelsen till stiftelsens förfogande ställa erforderliga medel för anskaffning av inventarier och övrig utrustning för de båda hotellen. Sjukvårdsstyrelsen föreslår, att
detta på samma sätt som när det gällde utrustningen till Vällingby personalhotell
sker så, att stiftelsen erhåller räntebärande amorteringslån motsvarande den
beräknade kostnaden å 230 000 kronor respektive 316 000 kronor. Det förutsättes
att lånevillkoren regleras i skuldebrev. Kammarkontoret har intet att erinra mot att
lån utgives på föreslaget sätt. I fråga om amorteringstiden, som föreslås utgöra 15
år, synes icke heller finnas anledning till erinran, då den står i överensstämmelse
med amorteringstiden för inventarielånet för personalhotellet i Vällingby. Ränte-
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satsen bör lämpligen bestämmas av drätselnämnden vid tidpunkt för lånets utlämnande och med hänsyn till det aktuella ränteläget.
De för lånet avseende hotellet vid Krukmakargatan erforderliga medlen synes
böra utgå av anslaget till stadsfullmäktiges förfogande för oförutsedda utgifter.
Anslaget bör anvisas sjukvårdsstyrelsen.

Borgarrådsberednin,gen har tillstyrkt sjukvårdsstyrelsens framställning
på sätt drätselnämnden förordat.
Stadskollegiet ansluter sig till borgarrådsberedningens ståndpunkt och

hemställer
att stadsfullmäktige måtte av de till fullmäktiges förfogande
stående medlen för oförutsedda utgifter i 1965 års stat anvisa sjukvårdsstyrelsen ett anslag på 230 000 kronor för anskaffning av inventarier och övrig utrustning till personalhotellet vid Krukmakargatan 9, att utgivas som lån till Stiftelsen Hotellhem i Stockholm.
Stockholm den 19 maj 1965.
På stadskollegiets vägnar :
ALBERT ARONSON
FOLKE KYLING

Hans Calmfors
Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, fru Söderström, herrar Hjerne och Waldemarson, fru Lundgren, herrar Göransson
och Thörnlund, fru Forsling och herr Keyser ävensom herr Vigedal och
fröken Lundbeck (de två sistnämnda suppleanter).
Borgarråden: Herrar Mehr, Sundström, Hanson, Agrenius, Carlson, Nordin, Kyling och Lundin.
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Nr 190
(M:n nr 5411960.)

Utlåtande
med anledning av motion angående förbättrade behandlings- och
vårdmöjligheter för diabetiker (sockersjuka)
1 en vid stadsfullmäktiges sammanträde den 21 november 1960 väckt
motion har herr Hans Gedin hemställt, att fullmäktige måtte uppdraga åt
vederbörande kommunala organ att närmare utreda behov och förutsättningar av att i samband med skärmbildsundersökningar eller på annat
sätt undersöka förekomsten av diabetes hos befolkningen, att få till stånd
fler polikliniker och avdelningar med specialinriktning på diabetes vid stadens sjukhus, att inrätta fler överläkar- och läkartjänster med diabetes
som specialitet, att öka laboratoriernas kapacitet så att snabba blodsockerbestämningar m.m. kan göras samt att till stadsfullmäktige redovisa utredningens resultat och framlägga det förslag utredningen kan leda till. Beträffande motiveringen för denna hemställan hänvisas till motionen (nr
54/1960).

Motionen har för yttrande remitterats till sjukvårdsstyrelsen, som den 27
april 1965 till remissens besvarande beslutat överlämna ett av sjukvårds.
direktören den 21 i samma månad avgivet tjänsteutlåtande samt åberopa
vad däri anförts. Utlåtandet har följande huvudsakliga lydelse.
Sedan motionen remitterats till sjukvårdsstyrelsen inhämtades yttranden över
densamma från medicinsk expertis. Vidare verkställdes inom förvaltningen en
undersökning i syfte att klarlägga omfattningen av diabetikernas behov av sluten
sjukhusvård.
Inledningsvis må här anföras något om diabetes utbredning och karaktär. Diabetesfrekvensen har vid på senare år gjorda hälsoundersökningar visat sig vara
högre än vad man tidigare räknat med. Man anser numera att 1 1/2-2 % av befolkningen är diabetiker eller visar misstänkta symtom, som kräver noggranna
undersökningar. För Stockholms del skulle detta ge ett faktiskt antal av c:a
15 000 diabetiker, vilket antal med den under återstoden av 1900-talet väntade
ökade proportionen åldringar inom stadens befolkning torde komma att bli ännu
större. Ur medicinsk synpunkt utgör patienter med diabetes inte någon enhetlig grupp och stora individuella variationer är vanliga. Man kan likväl skilja på
två huvudtyper av fall, nämligen personer med juvenil diabetes med sjukdomsdebut under barn- och ungdomsåren samt personer med åldersdiabetes, hos
vilka sjukdomen debuterar efter 40 års ålder. En tredje grupp diabetiker som
insjuknar i mellanåldrarna 20-40 år torde i flertalet fall ur medicinsk synpunkt tillhöra den juvenila typen. Behandlingsproblemen vid de två nämnda sjuk-
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domstyperna är i flera avseenden olika. Hos de juvenila fallen dominerar problem, som sammanhänger med insulinbehandlingen, med sjukdomens allmänna
labilitet, infektionsrisker, yngre individers relativt stora kaloribehov, utbildningsoch yrkesfrågor, äktenskap och graviditet etc. Hos åldersdiabetikerna spelar
insulinbehandling ofta en underordnad roll men i stället tillkommer problem,
som beror på åldrandet som sådant. Specifikt diabetiska problem blandar sig
här med rena geriatriska. Dietfrågan har här också en helt annan karaktär än
hos yngre personer, de sociala situationerna är annorlunda o.s.v. Ett särskilt
problem berör gravida diabetiker. Graviditeten utgör en särskilt känsligt period
för diabetikerna. För att hos dessa erhålla ett normalt förlopp av graviditeten
med överlevande barn fordras en mycket noggrann sjukdomskontroll i samarbete
mellan diabetesläkare, obstetriker och pediatriker.
Beträffande diabetesvården har i 1962 års sjukhusplan för Stor-Stockholm utsagts, att denna specialitet tills vidare inte bör utbrytas med en särskild klinikorganisation utan att vårdbehovet i första hand bör tillgodoses genom subspecialisering inom de internmedicinska klinikerna. I fråga om öppen vård anföres i sjukhusplanen följande:
Inom vissa specialiteter erfordras särskilda anordningar för öppen och halvöppen vård av hithörande patienter. Sålunda torde en diabetesdispensär med direkt anknytning till internmedicinsk klinik böra anordnas vid ett flertal större
sjukhus inom Stor-Stockholm.
Även om diabetesvården inte skall ske vid särskilda diabetessjukhus eller kliniker, är det dock av väsentlig betydelse, att vården koncentreras och att särskilda
läkare avdelas att leda och svara för denna subspecialitet. Dessa läkare bör engageras dels i den egna medicinklinikens slutna vård, dels i öppen diabetesvård
vid sjukhuset, dels också som konsulter i de fall andra kliniker har diabetiker för
vård. Det får nämligen förutsättas att när annan sjukdom än diabetes utgör indikation för intagning på sjukhus diabetikern skall inläggas på den härför lämpliga
kliniken.
Vid det sjukhus där speciell diabetesvård bedrives inom någon internmedicinsk
klinik bör öppen vård anordnas genom anordnande av en särskild diabetesdispensär (sockerpoliklinik).
En undersökning baserad på årsberättelserna från stadens fyra lasarettssjukhus ger en bild av frekvensen av diabetes bland de patienter som under ett år
varit intagna för vård vid de fyra sjukhusen. Undersökningens resultat ger bland
annat vid handen
att 1 662 personer, d.v.s. 0,2 % av stadens befolkning, vårdats under året med
diabetes som huvud- eller bidiagnos,
att dessa patienter var spridda över så gott som samtliga kliniker,
att vissa medicinkliniker, främst de på diabetesvård inriktade klinikerna M I
vid S:t Görans sjukhus och M IV vid Södersjukhuset, hade större proportion
diabetesfall än andra,
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att medelvårdtiderna för diabetespatienter var långa och i regel låg över genomsnittsvärdena för respektive kliniker samt
att vårdtiderna för diabetespatienter på kirurgklinikerna var ungefär tre gånger så långa som de genomsnittliga vårdtiderna vid dessa kliniker.
Medan behovet av sluten sjukhusvård för diabetiker tillgodoses inom ramen för
de internmedicinska klinikernas resurser, kräver som nämnts den öppna vården
av dessa sjuka speciella anordningar i form av diabetesdispensärer. För diabetespatienterna gäller att en viss del av totalklientelet inte behöver eller väntas
anlita sådana sjukhusanslutna öppenvårdsmottagningar. Med hänsyn till föreliggande vårdbehov bör diabetesdispensärerna vid lasaretten i Stockholm ges en
sammanlagd minimikapacitet av 30 000 besök per år. Detta skulle täcka behovet
för c :a 6 000 diabetiker, då varje patient genomsnittligt bör besöka dispensären
fem gånger per år. För en diabetesmottagning kan c:a 1 500 patienter (7 500 besök) anses vara en normal kapacitet, varför vårdresurserna borde utbyggas i första
hand till fyra diabetesdispensärer i Stockholm. Detta behov avser enbart vuxenklientelet. Antalet barn och ungdomar i stor-stockholmsområdet med diabetes
kan uppskattas till c :a 800. Med hänsyn till särskilt den öppna vårdens omfattning och betydelse för de unga diabetikerna kommer sannolikt att erfordras fyra
diabetesdispensärer i anslutning till barnkliniker inom området.
Vid den tidpunkt då herr Gedin genom sin motion påfordrade en utredning om
behovet av förbättrade behandlings- och vårdmöjligheter för diabetiker var den
öppna vården av dessa knuten till sockerpoliklinikerna vid S:t Görans sjukhus
och Södersjukhuset, vid vilka medicinska kliniken I respektive IV var specialinriktad på vård av diabetiker. Ambulant vård av barn lidande av diabetes lämnades
främst vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus.
I Stockholm finns för närvarande för vuxna diabetiker endast de två nämnda
öppna mottagningarna, vardera med en besöksfrekvens av c :a 6 000 patienter per
år. Den vid Södersjukhuset bedrivna öppna vården kunde avsevärt effektiviseras
sedan sjukvårdsstyrelsen den 16 januari 1962 beslutat att i anslutning till polikliniken låta inrätta en dagvårdavdelning. Denna avdelning togs i bruk den 1
november 1962 och omfattar åtta platser. Vid dagvårdavdelningen mottages sådana
fall, som tidigare i många fall krävt intagning på sjukhus. Vid avdelningen blir
patienterna föremål för erforderlig undersökning och behandling och får därutöver tillfälle att lära sig sköta sin insulinbehandling, undervisas i dietfrågor
och lämnas i övrigt råd och anvisningar i frågor sammanhängande med deras
sjukdomstillstånd. Verksamheten vid Södersjukhuset kan sålunda bedrivas under
gynnsamma förhållanden. Vid S:t Görans sjukhus är sockerpolikliniken inrymd i
trånga och otidsenliga lokaler. I en provisorisk poliklinikbyggnad, som beräknas
vara i drift under 1966, har emellertid planerats en mottagning för diabetessjuka
med två samtidigt arbetande läkare. Härigenom kommer en effektivare behandling av patienterna att kunna lämnas än vad som nu är förhållandet. Möjligheter
till dagvård vid sjukhusets sockerpoliklinik torde först kunna komma till stånd
5-7385
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under en senare etapp av den beslutade ombyggnaden av sjukhuset.
För att tillgodose behovet av öppen vård för diabetiker krävs som tidigare
nämnts ytterligare två sjukhusanslutna öppna mottagningar. Närmast förestående
är inrättandet av en diabetesmottagning vid S:t Eriks sjukhus. I särskilda lokaler, som beräknas vara i drift under 1968, kommer att inrymmas dispensärer för
diabetessjuka och för reumatiskt sjuka. Diabetesmottagningen är dimensionerad
för två samtidigt arbetande läkare. De båda dispensärerna får tillgång till en
gemensam dagavdelning, som för de diabetessjuka innebär att sex till åtta patienter
kan mottagas. I stort sett torde organisationen av verksamheten vid denna dispensär kunna uppläggas efter samma modell som vid Södersjukhuset.
Vid Enskededalens sjukhus kommer diabetesvården att knytas till en av de
internmedicinska klinikerna. Dispensären kommer att erhålla dagvårdsresurser.
Genom redan beslutade åtgärder kommer alltså de speciella vårdresurserna
för diabetiker att efter hand utbyggas. Den första etappen i detta utbyggnadsprogram förverkligas redan 1968 och kommer att ge ett väsentligt tillskott till vårdresurserna.
Som tidigare nämnts utgör vården av gravida diabetiker ett speciellt problem
med hänsyn till sjukdomens inverkan på graviditetsförloppet. Andelen dödfödda
eller under nyföddhetsperioden avlidna barn är också väsentligt högre bland
barn med diabetessjuka mödrar än bland andra barn. De gravida diabetikerna är
därför i behov av en på diabetes särskilt inriktad specialistvård under graviditetstiden. De organisatoriska spörsmålen kring denna fråga har ännu ej funnit
någon definitiv lösning, men vården av detta klientel måste såväl med hänsyn till
att det här rör sig om en kvantitativt sett liten grupp som till behovet av ett
intimt samarbete mellan diabetesläkare, obstetriker och pediatriker koncentreras. Detta synes lämpligen kunna ske vid mödravårdscentral ansluten till sjukhus med diabetespoliklinik. Frågan har bland annat aktualiserats genom skrivelse
den 9 april 1965 från Stor-Stockholms diabetesförening. Förvaltningen avser att
i särskild ordning föreslå åtgärder ägnade att skapa möjligheter till en intensifierad vård av gravida diabetiker. Även i övrigt har genom nyssnämnda skrivelse aktualiserats en rad spörsmål berörande diabetesvården, vilka successivt
kommer att bli föremål för sjukvårdsförvaltningens prövning.
I den aktuella motionen har påpekats, att många människor, särskilt i de högre
åldrarna, lider av diabetes utan att själva veta om det. I dessa fall kommer sjukdomen många gånger smygande med gradvis försämring av hälsotillstånd och arbetsförmåga. Det är därför enligt motionären viktigt att så snabbt som möjligt
komma sjukdomen på spåren och det föreslås, som redan tidigare omnämnts i
motionen, också att i samband med skärmbildsundersökningar eller på annat sätt
förekomsten av diabetes hos befolkningen undersöks. Sjukvårdsförvaltningen har
vid planeringen av centraldispensärens verksamhet beaktat möjligheterna att
kombinera skärmbildsundersökningar med diabetestest på urinprov. Sålunda har
den är 1964 levererade skärmbildsbussen utrustats med ett mindre laboratorium,
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där en befattningshavare kan arbeta med blod- och urinprov. I tjänsteutlåtande den
20 oktober 1964 anförde driftdirektören bland annat följande:
Den nämnda skärmbildsbussen kan beräknas komma att användas för c :a 50 000
personer under det kommande året. Lämnar samtliga urinprov kan, om de preliminära resultaten av »Värmlandsundersökningen» är representativa för förhållandena i Stockholm, antalet nyupptäckta diabetesfall uppskattas till c:a 450 per år.
Sjukvårdsstyrelsen godkände den 27 oktober 1964 sjukvårdsförvaltningens förslag om en diabetesuppspårande verksamhet i anslutning till de ambulerande
skärmbildsundersökningarna. Verksamheten igångsattes vid månadsskiftet januari/februari 1965. Härigenom har ett första steg tagits för att förverkliga en på
tidigdiagnostik av diabetes inriktad hälsokontroll. Först sedan slutgiltiga resultat redovisats av den mer omfattande hälsokontroll genom automatiserade analyser av blodprov, som »Värmlandsundersökningen» innebär, kan förslag framläggas om en mer omfattande hälsokontroll. Möjligheterna att vid skärmbildsbyrån införa diabetestest på urinprov som ett led i den där bedrivna verksamheten
skall dock snarast undersökas.
Med hänvisning till de här redovisade beslutade åtgärderna avseende en planmässig utbyggnad av diabetikervården och till beslutad utvidgning av skärmbildsbussens verksamhet att omfatta även provtagning för att möjliggöra tidigdiagnostik av diabetes hemställes, att sjukvårdsstyrelsen till remissens besvarande måtte överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Borgarrådsberedningen har anfört följande.
I sjukvårdsstyrelsens remissvar över den av herr Hans Gedin i ämnet
väckta motionen har redovisats en rad beslutade åtgärder avseende en planmässig utbyggnad av diabetikervården. Beredningen finner, att motionen
bör kunna anses besvarad med hänvisning härtill.
Stadskollegiet ansluter sig till borgarrådsberedningens ståndpunkt och
hemställer,
att stadsfullmäktige måtte finna förevarande motion av
herr Hans Gedin — nr 54 för år 1960 — besvarad med vad
som anförts i detta utlåtande.
Stockholm den 19 maj 1965.
På stadskollegiets vägnar:
ALBERT ARONSON
FOLKE KYLING

Hans Calmfors
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Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, fru Söderström, herrar Hjerne och Waldemarson, fru Lundgren, herrar Göransson
och Thörnlund, fru Forsling och herr Keyser ävensom herr Vigedal och
fröken Lundbeck (de två sistnämnda suppleanter).
Borgarråden: Herrar Mehr, Sundström, Hanson, Agrenius, Carlson, Nordin, Kyling och Lundin.
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Nr 191
(M:n nr 1911963.)

Utlåtande
med anledning av motion angående anordnande av ett gymnastikbad
för reumatiker
I en vid stadsfullmäktiges sammanträde den 18 mars 1963 väckt motion
har fröken Margareta Nordström hemställt, att fullmäktige måtte uppdraga
åt vederbörande kommunala organ att utreda frågan om anordnande av
ett gymnastikbad för reumatiker i Stockholm. Beträffande motiveringen för
denna hemställan hänvisas till motionen (nr 19/1963).
Motionen har för yttrande remitterats till idrotts- och friluftsstyrelsen
samt sjukvårdsstyrelsen.
Idrotts- och friluftsstyrelsen har den 5 november 1963 till remissens besvarande överlämnat ett av styrelsens kontor i ärendet den 22 oktober 1963
avgivet tjänsteutlåtande samt åberopat vad däri anförts.

Det av idrotts- och friluftsstyrelsens kontor avgivna tjänsteutlåtandet är
av följande huvudsakliga lydelse.
I maj månad i år togs det nya Liljeholmsbadet i bruk efter ombyggnad till ett
bad med speciella hjälpanordningar för handikappade och åldringar. Kostnaderna för ombyggnaden har uppgått till 250 000 kronor. Badet disponeras av
handikappade och åldringar vissa dagar i veckan och av allmänheten under
övriga tider. För att tillgodose de handikappade har en rad speciella anordningar
vidtagits, bland annat har en rullstolsbana iordningställts mellan stranden och
badet. Det försänkta golvet närmast bassängens ena långsida och kortsida har
höjts i nivå med simhallens golv i övrigt för att underlätta passage med rullstol. En speciell lyftanordning för transport av de svårast handikappade i och
ur bassängen har monterats vid bassängens grunda del. Specialkonstruerad vattenledningsarmatur har installerats och anläggningen har utförts så att rullstolar kan införas både i tvagningsrum och bastur. De svårast handikappade kan
duscha sittande i rullstol. Den mest genomgripande förändringen har emellertid
skett i fråga om bassängvattnets uppvärmning. Bassängvattnet kan nu höjas till
en temperatur av c:a 30°, vilket möjliggjorts genom att värmeanläggningen försetts med en särskild värmeväxlare. Liljeholmsbadet i sin nya utformning har
blivit flitigt utnyttjat förutom av handikappade och åldringar även av personer
med reumatiska åkommor. Av de undersökningar som kontoret gjort i samband
med ombyggnaden av Liljeholmsbadet framgår dock, att det bland annat med
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hänsyn till bassängens storlek och djup inte är tekniskt möjligt att kunna höja
vattentemperaturen i badet ytterligare.
En bassäng för det speciella ändamål motionären avser torde närmast böra anläggas i anslutning till någon sjukvårdsinrättning. Den utredning i ärendet som motionären föreslår synes därför böra utföras i sjukvårdsstyrelsens regi, varvid givetvis kontoret är berett att biträda med sina erfarenheter från ombyggnaden
och driften av Liljeholmsbadet.

Sjukvårdsstyrelsen har den 27 april 1965 beslutat att till remissens besvarande överlämna och åberopa ett av sjukvårdsdirektören den 20 i samma
månad avgivet tjänsteutlåtande av i huvudsak följande lydelse.

I enlighet med sjukhusplanen för Stor-Stockholm pågår för närvarande genom
sjukvårdsförvaltningens försorg i olika stadier planering, projektering och byggande av fem annexsjukhus för somatisk långtidsvård. Sålunda är ett sjukhus i Högdalen med 224 vårdplatser under byggande och kommer att tagas i drift under
senare delen av innevarande år. Det andra i ordningen, Farsta sjukhus med 280
vårdplatser, beräknas kunna tagas i bruk drygt ett år senare. Samtliga fem annexsjukhus förutsättes vara i drift år 1970. Annexsjukhusen planeras med huvudvikten lagd på rehabilitering och reaktivering av långvarigt kroppssjuka, varför de
givits goda resurser inom arbets-, fysio- och hydroterapi. Hydroterapin förses
med smärre behandlingsrum, där inpackningar etc. kan ges, samt med ett rum
för undervattensterapi med bland annat en bassäng om 7 X 3 m med 1-1,5 m djup.
Bassängens vattentemperatur kan om så erfordras hållas vid 30-35°.
Behandlings- och rehabiliteringsresurserna är i första hand avsedda för sjukhusets inneliggande patienter men skall också kunna utnyttjas för eftervård. Det
synes även vara möjligt att vid vissa tider bedriva öppen vård i mindre skala
i synnerhet inom hydroterapin. Det stora behovet av resurser i form av bassänger med för reumatiker avpassad vattentemperatur skulle härigenom kunna
tillfredsställas i och med att driften vid ovannämnda annexsjukhus successivt
igångsättes. Härutöver kan även omnämnas att den simhall, som är under uppförande vid Långbro sjukhus, planerats så att den kan iordningställas för handikappbad med bland annat möjligheten till förhöjd vattentemperatur enligt motionärens önskan. Vid en samlad bedömning av möjligheterna att bereda reumatiker tillgång till gymnastikbad inom Stockholm torde nämnda förslag till lösning lämpligen beaktas.
Borgarrådsberedningen har anfört följande.

Av sjukvårdsstyrelsens remissyttrande över förevarande motion av fröken
Margareta Nordström framgår, att de fem annexsjukhus för somatisk
långtidsvård, som skall uppföras och tagas i bruk under åren 1965-1970,
kommer att förses med goda resurser för arbets-, fysio- och hydroterapi innefattande bland annat bassäng, där vattentemperaturen kan hållas vid 30—
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35 grader. Enligt sjukvårdsstyrelsens uppfattning synes det vara möjligt att
vissa tider bedriva öppen vård i mindre skala i synnerhet inom hydroterapien. Det stora behovet av resurser i form av bassänger med vattentemperatur avpassad för reumatiker skulle härigenom kunna tillfredsställas, då ifrågavarande sjukhus tages i bruk. Vidare kan ett handikappbad med bland annat möjlighet till förhöjd vattentemperatur enligt motionärens önskan iordningställas i simhallen vid Långbro sjukhus. Denna
simhall, som beräknas bli färdig vid årsskiftet 1965-1966, skall hållas tillgänglig för allmänheten under vissa tider. Anläggningen kommer att utnyttjas i samarlAte med idrotts- och friluftsstyrelsen.
Motionen bör kunna anses besvarad med hänvisning härtill och vad som
i övrigt anförts av remissorganen.
Stadskollegiet ansluter sig till borgarrådsberedningens ståndpunkt och
hemställer,
att stadsfullmäktige måtte finna förevarande motion av fröken Margareta Nordström — nr 19 för år 1963 — besvarad
med vad som anförts i detta utlåtande.
Stockholm den 19 maj 1965.
På stadskollegiets vägnar:
ALBERT ARONSON
FOLKE KYLING

Hans Calmfors
Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herrar ordföranden, vice ordföranden, fru Söderström, herrar Hjerne och Waldemarson, fru Lundgren, herrar Göransson
och Thörnlund, fru Forsling och herr Keyser ävensom herr Vigedal och
fröken Lundbeck (de två sistnämnda suppleanter).
Borgarrå'den: Herrar Mehr, Sundström, Hanson, Agrenius, Carlson, Nordin, Kyling och Lundin.
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Nr 192
Utlåtande
angående anslag för utförande av vissa sanitära anordningar i
Svenska Hundskyddsföreningens hundstall i kvarteret Karantänen (Storängsbotten)
Med skrivelse till stadsfullmäktige den 25 februari 1965 har Svenska
Hundskyddsföreningen hemställt, att fullmäktige måtte bevilja föreningen
dels ett anslag på 100 000 kronor, dels ett räntefritt lån på 50 000 kronor,
att amorteras på 10 år för utförande av vissa sanitära anordningar i föreningens hundstall i kvarteret Karantänen. Framställningen är av följande
lydelse.
Svenska Hundskyddsföreningen får härmed ingiva framställning om anslag och
lån för utförande av vissa sanitära anordningar och nya utvändiga ledningar för
föreningens hundstall vid Fiskartorpsvägen i kv. Karantänen och därvid anföra
följande.
Föreningens hundstall utnyttjas för inackordering av hundar, såsom provisorisk karantän och såsom upptagningsinstitution för de av polisen omhändertagna, lössläppta hundarna, som ej inom föreskriven tid kan återställas till sin
ägare. För fullgörandet av bland annat sistnämnda uppgift ingicks mellan drätselnämnden och föreningen den 29 maj 1928 ett avtal, vari i sammandrag stadgades
följande.
Mot formell hyra upplåtes till föreningen under tiden 1/6 1928-1/6 1968 ett
område vid Storängsbotten om 1 500 m 2 . Vid arrendetidens utgång äger föreningen
företrädesrätt framför andra att på de villkor, varom överenskommelse då kan
träffas, erhålla förnyad upplåtelse, för den händelse att området ej behöver av
staden tagas i anspråk för annat ändamål. Föreningen åtog sig att uppföra ett
hundstall på området och att i detta hundstall mot viss ersättning mottaga och
vårda hundar, som av polisen eller drätselnämnden tillvaratagits och dit avlämnats. Visst lån, som nu är slutamorterat, erhölls från staden för uppförande av
byggnaden. Det åligger föreningen att anställa och avlöna av drätselnämnden
godkänd vårdare för hundstallet samt inom byggnad å det arrenderade området
upplåta bostad åt denne, att låta föra journal över avlämnade hundar i enlighet
med formulär, som av drätselnämnden tillhandahålles, att låta i lämpliga tidningar införa tillkännagivanden om till stallet av polisen avlämnade hundar med
tydligt angivande av deras signalement, att under vissa villkor till hundägare
återställa av polisen till stallet avlämnad hund, att i händelse ägare till av polisen omhändertagen hund icke inom fem dagar anmäler sig till utfående av
hunden låta smärtfritt döda hunden, dock med rätt för föreningen att på egen
bekostnad utöver nämnda tid behålla hunden i stallet eller till lämplig och på-
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litlig djurvän mot skälig ersättning utlämna hunden till vård och underhåll, att
tillhandahålla Veterinärinstitutet genom hundstallets försorg avlivad hunds kropp
och att ansvara för att hund, som av polisen avlämnats till hundstallet, icke förkommer samt vid anfordran redovisa för där mottagna hundar; skolande i avseende å hundstallets skötsel för övrigt noga iakttagas de föreskrifter, som kunna
av drätselnämnden, stadsveterinären eller polismyndigheten meddelas. Som ersättning för vård och utfodring samt övriga åligganden såsom annonsering m.m.
äger föreningen åtnjuta dels för varje av polisen eller drätselnämnden till stallet
avlämnad hund, som icke till sin ägare återställts eller av lämplig person enligt
ovanstående omhändertagits, kronor 1:25 för dygn eller del av dygn den vårdats
i stallet, dock ej mer än fem dygn, ävensom 2 kronor som gottgörelse för kostnaden för hundens avlivande, dels ersättning för annonser angående av polisen till
stallet avlämnade hundar, dock ej utöver 150 kronor för år räknat. Föreningen
förbinder sig att i sina stadgar införa bestämmelse därom, att drätselnämnden
skall äga utse en ledamot i föreningens styrelse samt en av föreningens revisorer.
Nämnda bestämmelser är alltjämt gällande. Ersättningsbeloppen har av naturliga skäl höjts. Så utgör ersättningen till hundskyddsföreningen kronor 16:50
per hund, som är omhändertagen men icke avhämtats inom fem dagar och som
därefter måste avlivas. Den i praktiken avgäldsfria upplåtelsen av tomten redovisas budget- och bokföringsmässigt så att drätselnämnden till fastighetsnämnden intill den 1 juli 1964 utgivit ersättning med 2 200 kronor per år, vilket belopp sålunda uppförts i drätselnämndens stat.
Omfattningen av hundskyddsföreningens omhändertagande och vård av vilsekomna, av polisen infångade hundar under senare år framgår av nedanstående
uppställning.
Därav under året

År

Antal omhändertagna
hundar

återställda
till ägaren

sålda

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

372
353
262
313
320
337
333
275

305
280
216
262
274
287
275
234

58
55
38
31
36
42
55
33

Antal underhållsdagar f.
»polisavlivade
hundar»
—
—
—
—
—
—
2
8

2 341
2 047
1 440
1 453
1 700
1 497
1 734
1 490

Det må i sammanhanget erinras om att hundskyddsföreningens hundstall för
närvarande och sedan många år utnyttjas av staden även som provisorisk karantän för till Stockholm införda hundar och katter. Karantänsbehandlingen består
antingen av blodprovsundersökningar, för vilket ändamål hunden får vistas i
karantän ett dygn, eller av karantänsförvaring i cirka fyra månader. Kostnaden
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för förvaringen bestrides av vederbörande hundägare. Omfattningen av karantänsverksamheten under de senaste fyra åren framgår av följande tablå.
Antal hundar med
År

korttids- långtidsförvaring förvaring

1961
1962
1963
1964

100
108
32
36

32
31
49
34

Antal
inackorderingdagar
3 880
3 781
5 839
4 020

Hundstallet utnyttjas dock i den största utsträckningen för inackordering av
hundar mot betalning. Antalet inackorderade hundar utom de av polisen omhändertagna har under de senaste åren utgjort följande.

År

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Antal
hundar

1
1
1
1

826
935
999
015
980
122
006
003

Antal inackorderingsdagar

12
11
14
14
9
11
9
11

854 inkl. karantänshundar
827
»
»
»
991
»
000 »
»
620 exkl.
»
834 »
»
320 »
»
»
223 »

Hundskyddsföreningen ekonomiserar sin verksamhet i huvudsak genom inackorderingsavgifter, medlemsavgifter och gåvor. För år 1963 redovisades följande vinst- och förlusträkning.

Intäkter

Kostnader

Årsavgifter från medlemmar 5 075:—
82 110 .95
Inackorderingsavgifter
612:—
Valpkullar
Av polisen tillvaratagna
6 668:90
hundar
1 662:56
Räntor
2 119:30
Donationer
2 775:60
Övriga gåvor
Utdelning från Wannbergska fonden
46 000:—

33 944:—
Avlöningar och arvoden
Födoämnen
12 326:64
Vatten, bränsle och lyse
5963:58
Reparationer
12 356:93
Hundskyddsverksamhet
49233:81
(Utgifterna främst bestridda
av medel ur Wannbergska
fonden)
Skatter
350:—
Allmänna omkostnader
15 771 :52
Avskrivningar
12 590:27
Årets vinst
4 487:56

Kronor 103 121:20

Kronor 103 121:20
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Hundstallets verksamhet kontrolleras av hälsovårdsnämnden genom dess förste
stadsveterinär, som även är ledamot av styrelsen, invald av årsmötet. Det må
även nämnas, att hälsovårdsnämnden vid flera tillfällen ombesörjt eller lämnat
bidrag till nödvändiga förbättringsarbeten inom hundstallet, framför allt med
hänsyn till dess funktion som karantän.
Det markområde, som hundskyddsföreningen disponerar för sitt hundstall, har
nu stadsplanereglerats.
I samband därmed har uppgjorts nytt arrendekontrakt, varvid avgälden ökats
till 21 000 kronor per år. Efter framställning från föreningen har drätselnämnden
medgivit överskridande av anslaget till hundskyddsföreningen så att även den
ökade avgälden i realiteten erlägges av staden. I innevarande års stat har anslag
uppförts med 21 000 kronor.
I sin framställning till drätselnämnden om ökat anslag på grund av avgäldens
höjning uttryckte hundskyddsföreningen sin tillfredsställelse över att området blir
stadsplanemässigt reglerat. Det har vid flera tillfällen uppstått svårigheter att erhålla normal avrinning av dagvatten o. dyl., varvid översvämningar uppkommit.
Stadsplaneregleringen medför nu, att avloppet kan ordnas på ett mer rationellt
sätt. Staden har nu framdragit avloppsledningar till här ifrågavarande område,
varför tillfälle givits att ansluta hundstallet till detta. I samband härmed bör en
modernisering av avloppssystemet omgående ske inom hundstallet. Hittills har
staden vid behov av större investeringar tillhandahållit föreningen räntefria lån,
som amorterats på viss tid.
Fastighetskontoret har efter framställning från hundskyddsföreningen nu låtit
upprätta ritningar och beskrivningar över nya sanitära anordningar inom hundstallet och dess rastgårdar. De projekterade arbetena omfattar bland annat utförande av nya avloppsledningar i mark för både dag- och spillvatten, utförande
av pumpgrop i tvättstuga, sanitär nyinstallation och modernisering av toalettutrymme i bottenvåningen, anordnande av badrum i djurvårdarens bostad, nya
spillrännor och förbättringsarbeten för rastgårdarna. Arbetena har under vissa
förutsättningar av fastighetskontoret beräknats kosta 125 000 kronor.
Det framlagda förslaget har under hand granskats av representanter för hälsovårdsnämnden, varvid vissa smärre erinringar framförts, vilka föreningen kommer att tillgodose. Med hänsyn till att det här är fråga om ingrepp i en gammal fastighet har föreningen räknat med att oförutsedda kostnader kan uppkomma i
större utsträckning än som inräknats i fastighetskontorets kalkyler. Föreningen
anser sig därför böra utgå från en sammanlagd kostnad av omkring 150 000 kronor.
Hundskyddsföreningen saknar medel för en så stor kapitalinsats, varom här
är fråga. Då de föreslagna åtgärderna torde vara oundgängligen nödvändiga för
att hundstallet skall kunna fullgöra sina funktioner, får föreningen därför vädja
om ekonomiskt stöd från staden. Föreningen räknar därvid med att ett mindre
belopp skall kunna amorteras på en 10-årsperiod genom att ianspråktaga viss del
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av avkastningen ur den Wannbergska fonden. Föreningen hemställer därför om
ett engångsanslag om 100 000 kronor och därjämte om ett räntefritt lån om 50 000
kronor, att amorteras under 10 år.
Ärendet har för yttrande remitterats till hälsovårdsnämnden och drätsel-

nämnden.
Hälsovårdsnämnden, har vid sammanträde den 13 april 1965 till remissens

besvarande överlämnat och åberopat ett av 1:e stadsveterinären den 2 i
samma månad avgivet tjänsteutlåtande samt därvid tillstyrkt bifall till
Svenska Hundskyddsföreningens framställning.
I:e stadsveterinärens tjänsteutlåtande är av följande huvudsakliga ly-

delse.
Det markområde inom vilket hundstallet är beläget har nu stadsplanereglerats.
I samband härmed har avloppsledningar framdragits av staden så att tillfälle nu
yppats att förbättra avloppssystemet inom hundstallets område, vilket hittills vid
åtskilliga tillfällen förorsakat problem, som nödvändiggjort ingripande från gatukontorets renhållningsavdelning.
Fastighetskontoret har nu efter framställning från hundskyddsföreningen låtit
upprätta ritningar över nya sanitära anordningar inom stallet och dess rastgårdar. Arbetena omfattar utförande av nya avloppsledningar, pumpgrop i tvättstuga, nyinstallering och modernisering av toalettutrymmen, anordnande av badrum i djurvårdarens bostad och nya spillrännor och förbättringar i rastgårdarna.
Arbetena har kostnadsberäknats till 125 000 kronor, men med hänsyn till byggnadens ålder och därigenom möjligen uppkommande oförutsedda utgifter, anser
sig föreningen böra räkna med 150 000 kronor varav 50 000 kronor skulle av föreningen kunna amorteras på 10 år.
Hundskyddsföreningen har som av skrivelsen framgår visst understöd av staden
på villkor att föreningen omhändertar löslöpande s.k. polishundar vid sidan
av sin inackorderingsverksamhet, även den av stor betydelse för huvudstadens
invånare. Härtill kommer att föreningen tillmötesgått staden genom att avskilja en del av stallet för den för staden nödvändiga karantänsverksamheten som
ett provisorium intill dess en fristående karantänsanstalt hunnit uppföras.
Den mycket intima kännedom jag i samband med karantänsverksamheten erhållit beträffande de sanitära möjligheter och önskemål som finns vid hundstallet har gjort mig helt övertygad om att de planerade arbetena är nödvändiga
och i allra högsta grad motiverade.
Till remissens besvarande har drätselnämnden den 18 maj 1965
med
överlämnande och åberopande av ett av kammarkontoret den 13 i samma
månad avgivet tjänsteutlåtande — beslutat tillstyrka, att stadsfullmäktige
av de till fullmäktiges förfogande stående medlen för oförutsedda utgifter
i 1965 års stat anvisar hälsovårdsnämnden anslag med 125 000 kronor, att
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med 50 000 kronor utgivas som bidrag till Svenska Hundskyddsföreningen
för genomförande av vissa sanitära anordningar i föreningens hundstall och
att med 75 000 kronor för samma ändamål utgivas som ett räntefritt lån till
föreningen, att amorteras under 10 år.
Kammarkontorets tjänsteutlåtande har följ ande lydelse.

Såsom av de bilagda handlingarna framgår utnyttjas hundskyddsföreningens
hundstall för inackordering av hundar, såsom provisorisk karantän och såsom
upptagningsinstitution för de av polisen omhändertagna, lössläppta hundarna,
som ej inom föreskriven tid kan återställas till sina ägare. För fullgörandet av
bland annat sistnämnda uppgift ingicks den 29 maj 1928 ett avtal mellan drätselnämnden och föreningen. Omfattningen av denna del av föreningens verksamhet belyses av att antalet omhändertagna hundar sedan år 1957 uppgått till i genomsnitt drygt 300 per år, varav flertalet återställts till ägarna. Beträffande omfattningen av karantänsverksamheten avseende till Stockholm införda hundar har
i ärendet angivits att antalet hundar, som genomgått karantänen åren 1961—
1962, uppgått till c:a 130 och åren 1963-1964 till c :a 75.
Huvudsakligen utnyttjas emellertid hundstallet för inackordering av hundar
mot betalning och sedan år 1957 har i genomsnitt nära 1 000 hundar inackorderats per år.
Hundskyddsföreningen ekonomiserar sin verksamhet i huvudsak genom inackorderingsavgifter, medlemsavgifter och gåvor. Föreningen har i sin framställning
redovisat bokslutsresultatet för år 1963, som utvisade en vinst å kronor 4 487: 56.
Vinst- och förlusträkningen omslöt därvid ett belopp om c:a 103 000 kronor. Bland
inkomsterna märkes gåvor och donationer av engångskaraktär med omkring 4 900
kronor och utdelning från en större fond med 46 000 kronor. Sistnämnda medel
har i enlighet med testamentsföreskrifter helt använts till hundskyddsverksamhet under ifrågavarande år.
Kammarkontoret har erfarit, att bokslutet för år 1964 utvisar vinst med 9 624
kronor. Engångsdonationer har därvid redovisats med över 15 000 kronor och
utdelning från ovannämnda större fond med 48 000 kronor. I bokslutet har vidare
som kostnad avsatts ett belopp av 33 000 kronor för förnyelse av hundstallets avloppssystem, vilket belopp i stort sett motsvarar skillnaden mellan ovannämnda
inkomster och redovisade utgifter för hundskyddsverksamhet. Vinst- och förlusträkningen omsluter detta år c:a 156 000 kronor.
Kammarkontoret har i tjänsteutlåtande den 3 april 1964 ingående behandlat frågan om stadens fortsatta bidragsgivning till Svenska hundskyddsföreningen i vad
det gäller arrendeavgäld. I samband härmed konstaterades att det markområde,
som föreningen disponerar för sitt hundstall, stadsplanereglerats och att fastighetskontoret uppgjort nytt upplåtelsekontrakt för den nya tomten. Enligt ett av
parterna underskrivet arrendekontrakt av den 26 augusti 1964 har ifrågavarande
tomt (Karantänen nr 1) upplåtits till föreningen t.o.m. den 30 juni 1984 mot ett
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årligt arrende av 21 000 kronor, med vilket belopp föreningen numera subventioneras av staden. Beloppet uppföres i drätselnämndens stat. En fortsatt drift av
hundstallet synes i och med det nyligen ingångna arrendekontraktet vara tryggad.
Föreningen har i sin ovannämnda skrivelse hemställt, att stadsfullmäktige måtte
bevilja föreningen dels ett anslag om 100 000 kronor, dels ett räntefritt lån om
50 000 kronor att amorteras på 10 år för utförande av vissa sanitära anordningar i
hundstallet.
I enlighet med ovannämnda avtal mellan hundskyddsföreningen och drätselnämnden av år 1928 har staden viss insyn i föreningens verksamhet. Drätselnämnden utser sålunda en ledamot i föreningens styrelse och en revisor för granskning
av föreningens verksamhet. Fortlöpande kontakt äger ävenledes rum mellan
föreningen och hälsovårdsnämnden, vilken kontakt stärkts genom att 1. stadsveterinären sedan länge är ledamot i styrelsen. Särskilt med hänsyn till att hundstallet fungerar som karantän har staden utöver den reellt kostnadsfritt upplåtna
tomten vid flera tillfällen bidragit till underhållet och moderniseringen av anläggningen dels genom anslag från hälsovårdsnämnden, dels genom beviljande
av räntefria lån, vilka sistnämnda numera slutamorterats.
Kammarkontoret har ingen anledning ifrågasätta behovet av de åtgärder till
förbättringar, som nu föreslås av hundskyddsföreningen och som även tillstyrkts
komma till utförande av hälsovårdsnämnden. Vad beträffar kostnaderna har
fastighetskontoret beräknat dessa till 125 000 kronor. Med hänsyn till byggnadens
ålder har föreningen ansett, att vissa osäkerhetsmoment måste vidlåda en kostnadsberäkning av förevarande slag. Efter samråd med fastighetskontoret har föreningen därför ansett det mer reellt att räkna med en faktisk kostnad av 150 000
kronor. Föreningen har därvid under hand framhållit, att även detta belopp kan
komma att visa sig otillräckligt, och önskar därför kunna förfoga över viss ytterligare reserv utöver begärt anslag och lån.
Som ovan framhållits har föreningens verksamhet under de två senaste åren
varit relativt gynnsam ur ekonomiska synpunkter. överskott redovisas sålunda
med närmare 4 500 kronor år 1963 och med runt 9 600 kronor år 1964. Vid en
bedömning av sistnämnda överskott bör därjämte hänsyn tagas till att föreningen
i bokslutet avsatt 33 000 kronor för förnyelse av hundstallets avloppssystem. Sistnämnda avsättning har kunnat göras framför allt med hänsyn till att gåvor och
donationer stått till förfogande i större omfattning än tidigare. Vid en bedömning
av föreningens möjligheter att själv finansiera upprustningen har under hand
framhållits, att den donation, varifrån betydande inkomster kunnat erhållas under senare år, enligt de testamentariska föreskrifterna i första hand skall utnyttjas för hundskyddsverksamhet, varvid testator avsett, att föreningen speciellt borde ägna sig åt att förbättra förhållandena för s.k. bandhundar. Det har
även framhållits, att löner och omkostnader hittills kunnat hållas på en relativt
låg nivå, men att dessa utgifter nu tenderar att öka på sådant sätt, att verksamheten ej längre kan beräknas lämna överskott. De nu fonderade medlen för upp-
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rustningen har föreningen avsett skola kvarbli som en reserv för eventuellt ytterligare kostnadsökningar och förbättringsarbeten i samband med här ifrågavarande arbeten.
Det ställer sig svårt att i nuvarande ögonblick göra en realistisk bedömning av
vad föreningen själv kan orka med när det gäller en investering i här avsedd omfattning. Utöver den allmänna osäkerhet i kostnadsavseende, som alltid är för
handen när det gäller ingrepp i en gammal byggnad, är det även ogörligt att på
förhand bedöma storleken av framtida gåvor och donationer av engångskaraktär
till förmån för föreningens verksamhet. Kammarkontoret har även viss förståelse
för den allmänna oro för kostnadsutvecklingen, som föreningen under hand anfört. De tillämpade taxorna för inackordering av hundar är också av den storleksordningen, att de icke nämnvärt torde kunna höjas. Trots nämnda osäkerhetsmoment vill kammarkontoret förorda, att en viss reduktion verkställes när det
gäller det av föreningen begärda anslaget. Som ovan framhållits begär föreningen anslag med 100 000 kronor och ett räntefritt lån att amorteras under tio år
med 50 000 kronor. Med en något annorlunda bedömning av föreningens egna
resurser får kontoret förorda, att anslaget reduceras till 50 000 kronor och att lån
beviljas med ett till 75 000 kronor förhöjt belopp.

Borgarrådsberedningen har tillstyrkt Svenska Hundskyddsföreningens
framställning på sätt drätselnämnden förordat.
Stadskollegiet ansluter sig till borgarrådsberedningens ståndpunkt och
hemställer,
att stadsfullmäktige måtte av de till fullmäktiges förfogande
stående medlen för oförutsedda utgifter i 1965 års stat anvisa
hälsovårdsnämnden anslag med 125 000 kronor, att med 50 000
kronor utgivas som bidrag till Svenska Hundskyddsföreningen
för genomförande av vissa sanitära anordningar i föreningens
hundstall i kvarteret Karantänen och att med 75 000 kronor
för samma ändamål utgivas som ett räntefritt lån till föreningen, att amorteras under 10 år.
Stockholm den 2 juni 1965.
På stadskollegiets vägnar:
GÖSTA WENNSTRÖM
FOLKE KYLING

Hans Calmfors
Närvarande vid ärendets behandling:
Kollegiets ledamöter: Herr vice ordföranden, fru Söderström, herr Verner
Karlsson, fru Diesen, herr Waldemarson, fru Lundgren, herrar Göransson
och Thörnlund samt fru Forsling ävensom herrar Sjöberg och Wikström
samt fru Hagstrand (de tre sistnämnda suppleanter).
Borgarråden: Herrar Mehr, Sundström, Hanson, Carlson, Nordin, Kyling
och Lundin.
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