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Punkte u L 

F röken P a lm g r e n : H err ordförande! Deo, som läser bered- Augilcudo 

nincrsutskottets iindrade förslaO' t ill semesterfråaans lösning för löne. lL t c r rc Ulitte-
o o o r /lde deJAr I\f 

grupperna 1 7: finner däri , att utskottet gör sig till toLk för den fri.gan o m ny 

uppfattningen, att alla tj iinste iollehafvnre inom samma lönegrupp Iihl e .·egle r i ll g . 

böra. ha samma semester , oberoende nf arbetets art, detta motive-
radt dilrmed, at t de kvinnliga Blinsteinuehafvarna eljcs skulle fä eu 
bilttro stiillning liu de manliga. Mau fär af utskottets förslag det 
iutrycket, att utskottet antingen icke förstått det yrkande, som jag 
tog mig friheten framföra vid elet sammanträde, då denna fråga 
sist behandlades, eller icke förstått, hvad dess eget lönereglerings-
förslag innebär beträffande denna sak. 

Afsikten med mitt yrkande var icke att gifva kviunoroa en 
bättre. ställning än deras manliga kamrater. Men det iir däremot 
utskottet , som geoom löneregleringsförslaget gifvit k,-ionorna, hvad 
såvu.l löne- som semesterförmåner angår, eu afsevärdt sämre ställ
ning än deras manliga kamrater. De manliga kamraterna till de 
kvinnliga tjänsteinnehafvarua i lönegrupperna 1 7 iiro nämligen 
i regel att söka i högre lönegrupper {in 1- 7, och Iltnjuta säledes 
belt andra och större förmåner än de kvinnor i lönegrupperna 1 7, 
som utföra arbete af samma art och ansvar. Sä t. ex. fä de k~'inn
liga assistenter ud vid bostadsinspektionen, därför att de ha. lägre 
lön än den manliga assistenten, men fullkomligt samma arbete} 
hålla. på i 15 år med denna ansträngande sysselSättning, innan de 
erhålla eo månads semester, medan den manliga assistenten, därför 
att han har högre lön för sa"""a arbete, redan frAn första liret af 
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An gi,end, sin tjänstgöring erhäller en månads semester. Kvinnliga assistenter 
;, te ercmitt.· inom statistiska kontoret fä ocksä -vänta 15 år pä en månads se

rade delal' nf 
f,;,gan om ny mester, medan de manliga aktuarierna, hvilkas arbete är likartadt 
1 .. ,meg1edn g. med assistenternas, erhålla en månad genast. Inspektriser för till-

(Fo,t •. ) synen af barn, föreståndarinnor för asyle!' och barnhem borde väl 
också ha rätt att fordra samma semester som manliga inspektörer 
eller som skjuksköterskor. Det kan väl nämligen icke på allvar 
vara utskottets mening, att t. ex. vaktmästaretjänsterna äro att 
jämnställa med afseende pil. arbetets kräfvande art och det ansvar, 
som medföljer detsamma med t . ex. husmodersbefattningen vid för
sörjningsinrättningen eller fosterbarns- och barnavårdsinspektristjän
sterna eller befattningen som stati stiskt biträde vid statistiska kon
toret, mänga andra dylika tjänster att förtiga. I cke heller kan väl 
utskottet mena att jämnställa här åsyftad e kvinnliga tjänsteinne
hafvare med män, som ha befordringsmöjligheter, hvilka kvinnorna 
sakna (t. ex. i fattigvärdsnämnden, byggnadskontoret m. fl. ). Detta 
är emellertid h vad utskottet faktiskt gjort, och det var således för 
att röja ur vägen en ren och upprörande orättvisa i utskottets för
slag, som mitt yrkande om förbättrade semesterförhållanden fram
kom, för att i ett enda afseende där så ske kan utan stärre 
olägenhet bereda de kvinnliga tjänsteinnehafvarna en dem rätt
visligen tillkommande förmän i förhållande till de tjänster de 
bekläda. 

Utskottet vill emellertid icke ens på semesteromrädet göra 
stadens kvinnliga tjänsteinnehafvare full rätt. Det är därför, som 
jag vägar vädja till stadsfullmäktige att ätminstone i någon ringa 
mån reparera detta fel. J ag skall icke heller i dag vara nog för
mäten att för de kvinnliga tjänsteinnehafvarna begära samma se
mesterförmåner som deras lyckligare lottade manliga kamrater åt
nj uta. Men jag vill be stadsfullmäktige att ansluta sig till ett 
yrkande om, att de kvinnliga tjänsteinnehafvarna i l:a 7:e löne
grupperna ätminstone mil. beredas den förmänen att efter 5 ärs 
arbete i stadens tjänst fä rlitt att erbålla en månads semester. Och 
jag vill bestämdt framhålla, att detta yrkande alldeles icke som 
utskottet antyder betyder att gifva kvinnorna någon som helst 
företrädesrätt framför med dem lika kvalificerade manliga tjänste
män. Tvärtom önskar jag framhålla lämpligheten af att de man
liga tjänsteinnehafvare inom lönegrupperna 1 7, som innehafva 
tjänster af samma art som nu åsyftade kvinnor, också ml\ komma 
i åtnjutande af samma semesterförmåner, ehuru jag anser detta af 
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mindre vikt, emedan dessa i regel ha möjlighet till befordran till An" , nd , 
högre tjänster. återremitte

r lule delar Af 
D e manliga tjii.usteiunehafnue inom grupporna 1 7, som be .. fr i_gan om ny 

kllida tjänster af nu !Isyftad art, iiro icke många. De liro en bok- ' O""'g,.,; ng. 

hållare i budningskontoret, tre i renhållningsverket, ett biträde å CFo,,, .) 

slus,kontoret, en föreståndare å asylen f(jr män , tre kontorsbiträden 
il sjukhus, trettiofyra kontorsbiträden i drätselnämnden, nägra kon
torsbitriiden i gas- och elektricitetsverket samt fyra !J. fem i fattig
vllrdsnämnden. Om alla dessa guller det, att de ha förhoppning 
OlD att erhålla någon befordran till högre tjänst. 

Under den diskussion, som föregick löneregleringsförslagets 
antagande af stadsfullmäktige, framhöll, flerfaldiga gånger, att för
slaget innebär en förbättring för respektive tjänsteinnehafvare. Hvad 
nu berörda förhållanden angår, är emellertid att miirka, att för
slaget för de kvinnliga tjänsteinnehaf"ama innebär en försämring. 
Förut ha nämligen de af mig nämnda inspektriserna redan vid 
början af sin verksamhet åtnjutit en semester af 3 veckor il l 
månad, och man har i regel ansett, att 3 veckor var för li tet att 
börja med. F öreståndarinnorna ha baft en månads och kontors- och 
ritbiträden ocb andra dylika tjänsteinnehafvar. ha i allmänbet baft 
cn månads semester, om tjänsten ansetts vara af stadig\'nrande 
natur. 

Jag vill i detta sammanhang päpeka, att skrifbitriiden, som 
antagas i statens tjänst, i regel räkna en månads semester redan 
från första tjänstgöringsåret. Särskildt är detta fallet med dem af 
statens ämbetsverk, som reglerats efter normaltyp, såsom t. ex. 
fängvårdsstyrelsen. Detsamma gäller skrifbitriidena i kungl. biblio
teket och i mänga. andra verk. 

Utskottets iuviinduiog, att man icke skulle kunna ordna se
mesterfrAgan olika för olika slag af tj i~n steinnehafvare .inom samma 
lönegrupp, iir en invändning utan allt värde, emedan ett sådant 
undantag redan gjorts nämligen beträffande skjukskötel'skorna. 

Att, såsom utskottet gör, påstä, att en sådan jämkning som 
denna skulle vara omöjlig att genomföra, vittnar endast om ett 
onödigt iakttagande af en i detta fall onödig och obarmhärtig for
malism. 

Herr ordförande, jag ber att få framstiilla det yrkaodet, att 
dels till de kvinnor i stadens tj ilnst, som tillhöra lönegrupperna 
l 7 och bvilka äro anställda som bokhållare, kontorsbiträden, 
ritbitruden och skrifbiträden eller innehaf,'a husmoders-, föresldn-
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Aug i,eud. dm'inne-, inspektörs-, assistent- och inspektris befattningar, dels till 
i,t.nemi". · de män i stadens tjänst, som tillhöra lönegrupperna 1 7 och 

,nde del." nr d' b kh Il b't "d 'd l k 
frågl'lD om ny hvilka äro anställda som bu DIUgS O ~ å are, l ra e VI s uss OD-

l ö nc.egler iu •. toret, kontorsbiträden , kontorsskrifvare ooh föreståndare för stadens 
(F."") asyl för män; må tilldelas 14 dagars semester under de fem första 

tjänsteåren samt frän sjätte tjänsteåret en månads semester, Hvad 
jag ber om utgör en ökning af sammanlagdt omkring 90 semester
dagar per tjänsteinnehafvare i jämförelse med hvad utskottet före
slär, och det förefaller mig som om stadsfullmäktige, sä mycket 
hellre som den förut brukliga extra sommarledigheten nu blifvit 
afskaffad , borde kunna bevilja en från alla synpunkter sil. billig 
begäran. 

Herr Fränckel: Herr ordförande! Den senaste ärade tala
rinuan har ställt sig pä den ståndpnnkten , att man vid bestlim
mande af semesterdagarnas antal icke skulle taga hänsyn till den 
lön, som vederbörande ätnjuter, Första delen af anförandet ut
gjorde egentligen en kritik af stadsfullmäktiges beslut att icke till 
dela kvinnorna i grupperna 1 7 högre lön och icke jämnställa dem 
i afseende pä lönen med en del befattningshafvare, som uppflyttats 
i ättonde lönegruppen eller ännu högre grupper, Den anmärknin
gen kan icke tagas upp till bemötande, då stadsfullmäktige en gäng 
beslntat dessa löner, och det enda utskottet haft att behandla vid 
återremissen har varit doktor Palmgrens invändning, att semestern 
vore för kort för en del kvinnliga befattningshafvare. Den medel
vlig utskottet gått i detta fall synes mig mycket lycklig, Den af
ser säväl manliga som kvinnliga tjänsteinnehafvaro inom lönegrup
perna 1 7, och medan doktor Palmgren föreslagit en månads se
mester redan efter sjätte året, har utskottet i sitt förslag velat med
gifva 14 dagars semester under de fem första tj änsteärell samt un
der de följande tio ären 3 veckors semester och först därefter ell 
månads semester. 

H lil' har gjorts en beräkning i afseende ä semesterdagarnas 
antal under de 20 första ären enligt de olika förslag, som fram
kommit. I utskottets ursprunaliaa förslag voro ifräaasatta 350 b b b 

semesterdagar, enligt doktor Palmgrens förslag skulle det blifva 
525 dagar , och det medlingsförslaO' utskottet nu afaifvit afser 4RO o' 1';)," 

semester~agar. At~ man i detta fall tager hänsyn till aflöningens 
storlek Inom hvarJe grupp är alldeles nödvändigt, dä man gjort 
det för alla andra grupper, och jag kan därför icke finna annat 
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iin att alla dessa, om jag så fär säga klagoviso,' "f tt stads- . ." . ' o ver a An gl1endc 
fullmäktIge l detta fall ICke behandlat kvinnorna rättvist ej äro ,,'mom'tt. -
befogade. Inom utskottet har man dryftat denna frä~a och ansett f' ''.dC d. l" af 

d d f II . J o J rugan om ny 
att 11 sta s u m!.ktJge best!imt afiöningen för de kvinnli~a tj"nste- Iön"'gl,,'n •. 

innehafvarna inom grupperna 1 7 på sätt, som skett, :lIst; man (Fo , ' • . ) 

lUom dessa grupper behandla män och kvinnor lika. Nu har dok-
tor Palmgren räknat upp några manliga tjiinsteinnehafvare inom 
sam ma grupper, hvilka man för rättvisans skull borde ~ifva ett 
högre antal semesterdagar. Men då iir man ännu mera ute pä det 
sluttande. planet, i det semesterföfDlånerna för manliga tjänsteinne-
hafvare lUom andra lönegrnpper skulle beräknas efter andra grun-
der. Jag tror därför, att efter den noggranna granskning, som nt- . 
skottet ägnat den äterremitterade frågan, man gjorde klokt i att gå 
den medelväg ntskottet föres lagit, och jag ber därför, herr ord
förande, att fä yrka bifall till utskottets förslag. 

Herr Ny ström : Jag ber för min del att fä understödja det 
af doktor Palmgren framstilJIda förslaget. Den senaste talarens 
argumentering bestod egentligen däri , att lön och semester skulle 
stä i visst förhållande ti ll hvarandra, men dessa bäda saker äro 
jll af alldeles olika slag. Lön fär man för det arbete man ut
fört, medan semestern är till för att man skall rekreera de kraf
ter, Som förbrukats under arbetet. J ag kan därför icke se något 
skäl till att en tjiinsteinnehafvare i en högre lönegrad med nöd
Vändighet skall hafva längre rekreationsfid än en tjänsteinnehaf
vare i en lägre grad , förutsatt att de ha likartadt arbete. Jag 
kan vidare icke tro, att förslaget pä nägot vis skall derangera 
stadens förvaltning. Jag vill erinra om att i det lönereglerings
förSlag, som vi för en tid sedan behandlade, var förslaget, att un
der tvä mänader, juli och augusti, tjänstetiden skulle bestäm~as 
!iII fem timmar per dag. Nu beslöto emellertId stadsfullmäktige, 
att tjänstetiden skulle sättas till sju timmar, d. v. s. det blef en 
ökning på tvä timmar om dagen under tvä månader. . Beräknar 
IDan 25 arbetsda~ar per månad, ökade stadsfullmäktIge ämbets
männens arbetstid med 100 timmar. Det, som här föresills, är att 
vissa tjänsteinnehafvare skola erhålla nio dagars längre semester. 
Af dessa nio dagar kunna ioke mera än åtta vara arbetsdagar, och 
lDed sju arbetstimmar om dagen skulle på hvars ooh ens l ott komma 
56 timmars längre semester än hvad .utsk~ttet föreslagIt. G~noDl 
don ändring, som infördes i lönereglermgsförslaget, ökades sålunda 

• 
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Angåend e tjänstgöringen med 100 timmar, och hiir är nu föreslaget , att man 
öodtcr<edmjittc· r från dessa 100 timmar skall tae-a tillbaka 56. Var det så att 

rn e oarn ...... J 

f , ågnn om ny stadons administration utan fara och svårighet skulle kunna skötas 
I " n"egl c"n~. med 5 timmar om dagen under juli och augusti, såsom vederbö-

(F ort •. ) rande myndigheter föreslogo, bör det ocksä kunna ske i ännu högre 
grad, om stadsfullmäktige gä med pli doktor P almgrens förslag, till 
hvilket jag ber att fä yrka bifall. 

H err Bratt: Det är en principfrllga, huruvida semesterns 
längd bör ställas i ett oupplösligt och direkt samband med lönens 
storlek eller med andra förhållanden. H err Fränckel har, sävidt 
jag förstär, icke vägat göra sig till tolk för det riktiga i själfva 
principen. Han har endast sagt , att vi icke kunna frängä deu 
principen inom lönegrupperna l 7, därför att vi följ t den inom 
öfriga grupper. Det är härtill att genmäla, att det hade varit 
riktigast, om man redan från början anlagt rationella synpunkter 
pä frågan om semesterns längd, men när man icke gjort det, utan 
lätit deu följa uteslutande lönens storlek i andra grupper, anser 
jag dock att man just inom ifrågavarande lönegrupper har skäl att 
frängå denna princip. Ty i regel inom öfriga lönegrupper -
är det sä, att lönen$ storlek stär i bestämdt förhållande till ar
betets kräfvande art. L ät vara, att detta icke alltid inträffar, är 
det dock en hufvudprincip vid alla aflöningsförmåners bestäm
mande. Däraf följer , att man har rätt att antaga, att, eftersom 
semesterns längd är bestämd med hänsyn till lönens storlek , den 
också inom öfriga lönegrupper stär i visst förhållande till 
arbetets kräfvande art, d. v. s. till bclto fvet af semester. Men dA 
det blifvit klart påvisadt bland annat af doktor P almgren, utt eu 
del befattningshafvare inom lönegrupperna 1 - 7 det iir ju de 
kvinnliga det närmast gäller fått sin lön bestiimd icke med hänsyn 
till arbetets art utan med hänsyn diirtill , at t de äro kvinnor, och 
dä ingen lär vilja på stä, att deras egenskap af kvinnor förringar, 
utan, man är väl böjd att antaga det, snarare ökar deras behof 
af semester , kan jag icke förstä, "tt det är ologiskt att för dessa 
lönegrupper 1 7 afvika från den allmänna principen. 

Jag ber därför att till alla delar få instämma i doktor Palm
grens yrkande. 

H err vi ce ordförllnd ou: Herr ordförande I Den första 
ärade talaren framhöll , att k"innoroa skulle ,.ar" sämre ställda au 
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männen i den föreliggande lönestaten , därför att befordringsut- Angaondo 

sikterna för de senare vore större, och att detta skulle berätt;(p3 ~t(!rrcmitl e-
' " o radc delor ar 

kV1l1norna ttll en längre hds semester. Det kan möjligen vara frugan om n)' 

sannt, att i allmänhet befordringsutsikterna för de manliga tjiinste- IöDmglu' ng_ 

innehafvarnR äro större, men de äro dock växlande och beroende (Fortl.) 

på konjunkturerna Mven för deras del. Vidare vill jag erinra om, 
att de kvinnliga befattningshafvarna dock iiga den förmånen, att 
deras peusionsälder inträder tidigare, hvadan deras pensionering ock 
blir mera tyngande för staden tin de manliga tjänstei nnehafvarnas. 
Således torde minskningen i befordringsmöjligheter, i den mån den-
samma betingas af sakens natur , kunna uppvägas af förmänen utaf 
en tidigare pensionsålder. 

- Huruvida nu de kvinnliga befattningshafm rna skulle vara i 
behof af en längre tids semester än deras manliga kamrater törs 
jag icke afgöra. Men om så är fallet, moti veras därmed, att man 
skull e inskränka sig till de kvinnliga befattningshafvarna och för 
deras del göra en uppoffring liksom man förut gjort, då det gällt 
pensioneringen, för att deras kraf på rättvisa, som det heter, skall 
bli tillgodosedt. Men hvarför utsträcka denna rättighet till längre 
semester till att gälla en del manliga tjlinsteinnehafvare, och om 
man gör dct beträffande nägra, hvarför icke göra det beträffande 
aUa? Den första talarens förslag är en ohållbar kompromiss enligt 
min uppfattning. Antingen bör man ställa sig pil den stllndpunkten, 
att de kvinnliga befattningshafvarna behöfva längre semester än dc 
manliga, som förrätta samma arbete, eller ocksA bör man säga, att 
alla befattnin~shafvare i lönegrupperna 1-7 skola hafva längre 
semester. Nä~on annan logisk ståndpunkt syn~s ~ig icke gi~vas, 
och då nåO'ot förslafJ', som enbart afser de kVlDDhga befattmngsa 

hafvarna i~ke framk~mmit, ber jag för min del att f A yrka bifall , 
till utskottets hemställan . 

Herr Lagercrantz: Jag ber att få instämma i de uttalanden 
doktor Palm~ren och herr Nyström redan förut gJort, då de fram
hålrt 'kt o af att stadens tjänsteinnehafvarD f A en ordentlig 

l VI en . k . I 
.0 t F' ton dagars ledighet lir lC e någonting att ta a om, '" mes el'. Jor .. .. 
och ' "Id n blir doss mera ar man l behof af hvda. En 

JU IL re ma , . 
fö t' d ' för en asyl eller ett barnhem hon tIllhör 4:de res u.D srmna '. . . 
gru en fAr vänta i femton Ar, lODaD bon kom~er l AtDJutBode 

af PP d ester Men för en sådan bofattnmgshaf.are kan on mAo a 9 80m . .. . 

d t k d ··' linda tiII uppnådda trettio Ar, mnan hon bhr ul-
e oc sA rOJa 
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AngAend. niimnd. Allt Il. fdr hon då först vid 45 ärs ålder en månads 
Aterremitte- semester. Om IDaD, s som herr vice ordföranden nyss erinrade, 

rndc dehu nf 
(, "an om ny betänker, att de kvinnlign tjiinsteiunohafvarna pensioneras relntivt 
'"nmgle,' ••. tidigt, si\ finner man, att det blir en orimEgt kort tid , som dc få 

t ..... orlsJ h d t k . k åtnjuta en månads semester, oc c -an 10 e YllTa någon för-
nuftig mening med en sådan anordning. Jng ber sålunda att fä 
instiim ma i doktor Palmgrens yrkando. 

Herr Bratt: Ja" kan icke finnn , ntt herr vice ordförandeDs 
resonemang var so. logiskt, som han sjfilf tycktes föreställa sig. 
De större befordringsutsikter, som männen iiga, göra ntt dc ho. 
hopp om stt efter n gro. är komma upp i en annan lönegrad, där 
det rilder nndra semesterförhålhmdcn. Det är icke för att t.·östa 
dem, h.ilka ha dlllign befordringsutsikter, som det nf doktor Palm
gren framställdn yrkandet blifvit gjordt, utan det är durför att de, 
som ha dylika befordringsutsikter behö(va längre semestertid un 
de som ha bättre befordringsutsikter och som durmed ock ha ut· 
sikter att förr eller senare få M,·en längre semester. 

Man skulle knnna göra den frilgnn, om det moment i <loktor 
Palmgrens yrkande, som refererar sig till vissa nf henne nämnda 
mnnEgn befattningshafvare biträden vid slusskontoret och andra -
är fullt motiveradt, och det ur viii icke heller utan vidare styrkt, 
att dessa befnttningshnfvares nrbete är af den nrt, att det sk ulle 
vara nödviindigt, att de finge lungre semester. tskilliga af dem 
ha befordringsmöj ligheter, och de torde icke sitta sä fast i sina 
lönegrupper som de kvinnlign bef\1ttningshafvarna. ~Ien motivet 
för yrkandet iir ju det, att dessa mun borde ha den ifrågasatta 
förmAnen till skillnad från öfriga manliga befattningshafvare inom 
grupperna 1 7, därför att de förra utföra ett mera kräfvande och 
ansvarsfullt arbete och ett arbete af icke kroppslig art. Herr vice 
ordföranden frAgade, hvarför icke alla befattningshafvare inom 
grupperna 1 7, således exempelvis vaktmästare och med dem 
jämnställda, skulle tilldelas samma förmän. J o, diirför att deras 
arbete icke -är af sädan beskaffenhet, de fil. icke sitta öfver eu 
pulpet och skrifva Aret om, hvadan de icke äro i så stort behof af 
rekreation. 

Jag hyser emellertid någon tveknn, huruvida det föreligger 
skäl att tillstyrka bifall till doktor Palmgrens yrkande i fräga om 
~e utaf henne uppräknade manliga befattningshafvarna, och då det 
Icke är gjordt någon närmare utredning, i hVlld mAn de behöfva 

• 
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längre semester än de <lfriga de utgöra ju ett relativt fåtal AngAend_ 

skulle jag för min del helst ha sett, att det blifvi! framställdt ett '''mmit'''. 
.. k 'ldt k d b t . fl' d d . ,"dn de l., oJ sars l yr an e e rä an e e manliga och ett beträffande de ('"gnn om nI 

kvinnliga befattningsbafvarna, och ber jag därför att fä hemställa IOn".g'"in .. 

om bifall till doktor P almgrens yrkande uoder för utsättning att det '''.,t •. 
uppdelas i två ~ärskilda yrkanden, ett, berörande de kvinnliga be
fattningshafvarna inom grupperna 1 7, och ett, omfattande de 
man liga befattningshafvarna inom samma lönegrupper. 

H err T en gdah l ; Mig förefaller diskussionen vara så pass 
rörig, om jag så får uttrycka mig, att det är synnerligen svårt att 
bilda sig ett r iktigt omdöme om på h"ilken fot man skall stå. 
Det skulle därför kanske vara skäl i att äterremittera frågan ännu 
en gäng, om icke en sådan utväg förefölle synnerligen förhatlig. 
Man fär emellertid antaga, att den lönenämnd, som viii nu kom
mer till ständ, tager sådana frägor om hand som den föreliggande. 

Jag hade uppgjort en tabell , men beklagligtvis har den icke 
kommit lUed i trycket. Den skulle eljest varit rätt belysande för 
frågan. I utskottets ursprungliga förslag upptogs för tjänsteinne
hafvare inom lönegrupperna 1 7 en semester af tio dagar under 
de fem första åren, därefter tj ugo dagar till och med det tjugonde 
äret samt en mAnad frän och med det tj uguförsta tjäDsteåret. I 
min reservation föreslog jag för de två första tj iiustcåreu en semester 
af fjorton dagar, därefter till och med tjugonde tjänste ret tj uguen 
dagar samt fräD och med tjuguförsta tjäDsteAret högst cn månad. 
I den kvinnliga petitionen hemställdes om en semester Il. femton 
da~ar under de fem första AreD och därefter trettio dagar. Utskottet o 
har nu gAtt cn medelväg, som närmaT sig min reservation, dA. det 
nämliO'c n föreslår fj orton dagaTS semester under de fem första åren, 

o . 
därefter tj ugueD dagar till och med det fe":,ton~e året samt därefter 
eu månad. SåluDda har utskottet för tredje, fjärde och femte året 
föreslagit eD veckas semester mindre . iin jag. }'ör sjätte till och 
med femtonde åren öfverensstiimma mItt och utskottets förslag. F ör 
öfrigt skilj a de . sig i så måtto, . att de trettio dagarna eo.ligt ~t a 
skottets förslog IDträda redan Vid sextonde Aret, men eDhgt mIlt 
förslag först vid det tjuguförsta. . . 

Jag aDser utskottets förslag vIsa så pass stort tl llmötesg ende, 
att man lör niirvarande, tills man hinDer dyka ned i frAgan gruDd
Iigare, godt kan taga detsomma, äfven om dii rigeDom vissa befatt
niDg.balvare bh något sIImre ställda iiD förut, ty de kU DDa doek 
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An gåend. sägas fil det förmänligt nog. ·.Tag kan i detta fall icke instämma 
.'o..,..,mitte· med herr Lagercrantz, att fjorton ' dagars semester icke är någou

rndc delur nr . 
',i.gnn om " Y bng att tala om. HllDdratnsentals ' arbetare hitT i landet skulle 
I.n.regl erin g. vara ytterst glada, om de hade fjorton dagars ledighet om året, 

(For', ,) Mven med nfdrag på lönen, men här äro vi beredda att ge de 
ifrägavarande befattningshafvarna ~iorton dagars semester utan afdrag 
på lönen redan från fÖl'sta tjänstgöringsäret. J ag tror, att vi godt 
kunna taga beredningsutskottets förslag, tills man får närmare 
granska denna fräga. .A..tt den icke nu är så genomtänkt, som 
måhända önskligt vore, fä vi erkänna. ' J ag har i min ringa män 
genom den af mig afgifna resen 'ationon velat göra de förbättringar 
i förslaget , som jag ansett behöRiga. En sak, som jag ifrat för 
utan att dock egentligen ha lyckats vinna gehör för min mening, 
har varit att sätta de olika semestergrupperna i visst förMIlande 
till den totala tjänstgöringstiden i kommunens tjänst. Det är klart, 
att man skulle kunna göra åtskilliga kombinationer i den väge n 
eller andra kombinationer. 

Emellertid vill jag h"mstälJa till kollegerna att nu antaga 
beredningsutskottets förslag, sådant det föreligger , och för öfrigt 
öfverlämna saken åt lönenämnden. li'örslaget innebär en afsevärd 
förbättring i jiimförelse med utskottets föregående förslag, då det 
nämligen upptager sammanlagdt åttio semesterdagar mera under 
tjugo är än det sistnämnda förslaget. Man kanske säger, att detta 
icke lir mycket. 1IIen det motsvarar dock 2% månaders hvila, 
och fyra dagars ökad ledighet om året är för en person, som har 
tio eller tjugo dagars semester, ganska mycket. Detta kommer 
man icke ifrån och man får icke bagatellisera den här saken. Ej 
heller bör man blanda ihop den med frågan om extra sommar
ledighet. Att säga, att, därför att ett gammalt oskick blir af
skaffadt, man bör bereda vederbörande en förmän såsom erSättning, 
är ett resonemang, som jag icke kan gli med pli. 

~Ied stöd af hvad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall 
till utskottets hemställan. 

Herr Lindhagen : Det har under behandlin<>en af denna frä"a . o o 
visat sig, att indelningen i löneklasser lämnar ganska mycket öfrigt att 
önska och är irrationell i flera afseenden. Detta gälle~ särskildt med 
hänsyn till frågan om semester Ja" måste härvid obetin"adt in-. o o 
stämma med herr Nyström, då han framhåller att semesterns län"d 
icke rationellt bör bero af lönens storlek. Semestern afser ju :tt 
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bereda dem, om genom sitt arbete inomhus elle r unnorledes blif,·it Angl .. n"" 

utslitna, möj lighet att vederkvick" sig och bevara sin huis". I At . ..... .,;". _ 
rndt! de lnr ar 

d.Ha grå klimat nödgas man dessutom tillbringa in mesta tid I,A ••• ouo ny 

inom hus. Att dä någr" dagar of den korta tid , nur man har sol 'O.",.'e,;" •. 
och sommar hlir i landet, f~ ti llfiille atf vistas ute i det fria kan ("o,,,.) 
rnl icke mTll för mycket begärdt. 

Det kon s mycket mindro finnas någon förnuftig anledniag 
till ntt de, som ho högre löner, skola Mnjuta längre semester, SOI11 

de j u t genol11 si nn högre löner knnna skaffa sig rymligare och 
ljusar. bostäder sumt biittre föda och öfver hufvud ha rikare till
fiill e ti ll rekreation . J u högre en ämbetsmans lön iir, .i Ll bill tre 
och sundare bruka,. också hans arbetslokal vara. De högre lön
tngarna behöf"a diirför icko liingro semester Un andra, som i dess" 
afseenden iiro siimre tälld". Det enda rationell" lir, att semestern 
blir lika för all a tjunstemiln frän de högsta till de lligsta. SA 
blir det sukerl igen en gång, och det förundrar mig, att man icke 
slagit iD pA. den vägen redan nu . En gemensam semester på eo 
män.d är i ,-ärt klimat icke för hög. 

Man har emellertid icke ställ t sig på den ståndpunkten nu , 
utan stannat vid en ohällbar kompromiss. Om vi nu emellertid, 
i afl'aktan pd att det genom de regleringar, herr 'l'engdahl före
slagit, att den nya lönenämnden skulle ställ a sig i spetsen för, 
kanske blir en lika semester för alla, tills "idare ha att hälla oss 
till det nuvarande kompromissförslaget, mAste man dock konstatera 
en ytterl igare speciell orättvisa, näm ligen att kviD norna, som i 
allmiinhct ha lägre löner, blifvit nedpressade i de liigre graderna, 
i själfvo. verket diirför, att dc liro kvinnor. D ärigenom ha de också 
blifvi t tilld elade en kortare tids semester än manliga kamrater, 
ehuru de äro i minst lika stort behof af semester som de manliga 
befattnin"shafvarna. ]\fan har sälunda här kommi t t ill en tvä-o 
dubbel orättvisa, därför att man utgått frAn irrationella grunder. 
Detta är så mycket orättvisare mot de kvinnliga befattningshafvarnn, 
Som en stor del af dem redan åtnjuta en månads semester. Och 
de kunna icke f A. i sitt hufvud , då staden gör en lönereglering 
till förm An för sina tjänstemUn, h varför alla dessa kvinnliga be
fattningshafvare skola kastas tillbaka till lägre semester, nnder det 
att deras manliga kamrater f A bibehälla den semester, de hittills 
varit tillerkända. Unga manliga tjänstemän .- gossar skulle jag 
ofta kunna kalla dem i åttonde och nionde lonegrupperna, de 
skola erhälla eu mdnads somester, medan äldre utsltipade k"ionor, 
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AngåeudI.' för niirvarande ha en m nads semester, hädanefter skulle f A som 1;1. 

i.terremit.tc- .. ' sig med tre veckor. 
rll de di:> lnr nf nOJa d 
(,ögo. om uy Nu lir det sv rt att veta, hvilken stim punkt man bör i dag 
Illn e , c.le,iug. intaga i denna fråga. Fröken Palmgren s förslag är visserligen 

( Fo,t • . ) icke heller fullt rationellt, men det stär dock mera i full öfverens
stämmelse med hela systemet, än hvad beredningsutskottet föreslagit, 
och det innebiir en relativt högre grad af rutt,isa samt en marsch 
fram t mot det, som måste komma i stället för det nuvarande. 

J ag skall därför, dll. det icke föreligger något annat yrkande, 
som synes mig kunna accepteras, be att, i afvaktan pil. bättre tider, 
fä instämma i fröken Palmgren s förslag. 

H err Fries: Herr ordförande! För nägra sammantriiden 
sedan vågade jag i likhet med helT H ernlund och en del andra 
stadsfullmiiktige yrka på, att de speciella yrkanden beträffande 
löneregleringen, som framkommit och kunde framkomma, måtte 
hänvisas till en mindre utredningskommission. H err ordföranden 
torde erinra sig, att jag dll. enskildt till herr ordföranden uttalade 
den förhoppningen, att, sedan denna kommission behandlat frägan, 
skulle det i realiteten tillgä sil., att stadsfullmäktige komme att 
med ett kluhbslag godkänna hvad den föreslagit, i stället för att 
föra en ändlös disknssion om detaljer. Jag ber att inför stads
fullmäktige, liksom jag redan gjort det enskildt till herr ord
föranden , fä framföra min ursäkt, därför att jag kommit fram med 
en sil. enfaldig tanke. 

Nu ha nämligen de föreliggande frägorna varit föremål för 
en dylik ny utredning, och för min del gick jag alltsä upp till 
stadsfullmäktige i afton i den tron, att endast ett klubbslag skulle 
behöfvas för att antaga beredningsutskottets förslag. Sil. har tyvärr 
ej blifvit fallet, utan man fortfar att diskutera. J ag ber att, då det 
synes mig vara en riktig karaktäristik att beteckna allt, som här 
föreligger , såsom en röra, fä yrka afslag pil. alla här gjorda yrkan
den utom utskottets hemställan, till hvilken jag an häller om bifall. 

Herr H ernlund: Herr ordförande! Jag anser för min del, 
att man mycket väl kan ur denna s. k. röra urskilja doktor Palm
grens första förslag i afseende ä de kvinnliga funktionärerna. 
Doktor Bratt har också önskat, att man först sknlle företaga frägan 
om de kvinnliga funktionärerna. och därefter de manliga. lIfig 
~ynes det vara möjligt att nu upptaga frägan om de kvinnliga 
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fun ktioniirerna, eftersom beredningsutskottet s~rskildt inlätit sig på A".,l,nd, 
och tagit donna sak i öfvervtigande. }\1oo då fråa(lO om semester ht('rromittc-

. ' . o rllde de lar lir 
för do manlIga funktlOnärerua 1110m lönegrupperna 1 7 icke alls fdlgtUl om DY 

vid detta t illfälle varit föremål för behandling inom utskottet , ,"""eg'«'ng. 

förefaller det mig, som om den frågan mycket väl kunde anstå, (F. , b .) 

till dess att det gäller tillämpning af hela systemet, dä jl< löne-
niimnden kan komma in med förslag i detta afseende beträffande 
de man liga funktionärerna. 

J ag ber s!llunda att få yrka bifall till doktor Palmgrens för
slag i fråga om de kvinnliga funktionärerna, men afslag pä samma 
förslag med afseende ä de manliga funkt ionärerna, som sku lle lik 
ställas med de kvinnliga i fråga om semester. .Men då jag fram
ställ er detta yrkande om afslag, sker det under bestämd förhopp
ning, att lönenUmnden skall skyudsamt inkomma med ett vul öfver
,·ägdt och motiverad t förslag i afseende 1\ de af doktor Palmgren 
herörda manli ga fuuktion ii.rel'nas semester . 

• 

Herr Liudhagen: F örra gångeu jag hade ordet, g lömde 
jag att nitmna en sak. som jag gärna skulle vi lja ha sagt, och 
det var, att mal) verkligen kan ifrågasätta att göra skillnad med 
afseende å semesterns längd för olik", tjänstemän. Landtegendoms
nämnden har väckt förslag i den riktningen, då den framhå llit, 
att befattningshafvure, som förrätta sin tjänst hufvudsakligen ute 
i fria luften, ofta behöfva mindre tids semester iin de, som äro 
instängda med kontorsarbete. Denna synpunkt har emellertid icke 
upptagits till någon utredning och afvisats af beredningsutskottet 
såsom icke förtjänt af uppmärksamhet. I sakens outredda skick 
anser jag mig dock icke kunna i förevarande afsoonde framställa 
något yrkande. 

Fröken Palmgren: Jag skall be att fä tillklinnagif,a, att 
jag ansluter mig till doktor Bratts uppdelning af mitt yrkande 
och sålunda tager tillbaka detta i dess ursprungliga form. 

Herr Friinck el: Herr ordförande! Man finner redan nf de 
s. k. amendemang, som häl' äro gjorda till doktor Palmgrens ur· 
sprungliga förslag, att man icke stär på fast grund. När doktor 
Palmgren först framställde sitt yrkande, gjord. hon det i den rikt
ningen, st\. vidt jag fattade rätt, att alla kvinnliga tji~nstoinn~ 

bafvare i grupperna l 7 och cn hel del uppriiknnde mnnliga 

• 
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Angi.,nde skulle fä en annan semestertid. än utskottet föreslagit. Nu har 
"' . ..... mitt' · man emellertid redan ångrat sig och anser , att man endast skall 

rade delar 1\( . . ' R d d t f 
'-.-nn om n,· ta"'a med de kVlDnho"a funktlOnärerna. va e ta senare örslaoo v b • o o 
lönmgle"ng. beträffar. tycker jag, att det innebär en förbättring. Ty skola vi 

(Fo,t, .) taga äfven de manliga med, komma vi inom de nämnda grupperna 
. att vidtaga ett annat arrangemang beträffande dessa befattnings
haf,are än inom öfriga grupper, och jag har redan yttrat mig om, 
hvad det skulle komma att medföra . 

Men det besynnerliga är , att den tanke, som ligger bakom 
doktor Palmgrens förslag i detta "fseende, dä hon vill göra rätt· 
visa iifven ät de manliga tj änsteinnehafvarna, den förekommer icke 
endast i hennes eget förslag, utan deu hal' äfven kommit till synes 
i den framställning, som gjorts hos stadsfullmäktige af ett stort 
antal kvinnor och hvari dessa säga, att, om de skola nr en sådan 
förbättring i semestervillkoren, som de begära, hoppas d'e, att äfven 
de manliga funktionärerna måtte erhålla samma förmän. Säledes, 
de visa samma rättvisa uppfattning i detta fall, som doktor Palm
gren framhålli t i si tt första förslag. 

Nu rygga emellertid de, som framlagt eller anslutit sig till 
detta förslag, t illbaka, därför att det räknas upp en del manliga 
funktionärer , som skulle undan tagas och fä en bät tre ställ ning. 
Rvart tro herrarna, att det kommer att leda, om · man ser frägan 
i ett sammanhang? J ag fär säga, som herr Tengdahl sade, att 
när utskott~t gätt vederbörande till mötes sä längt, att det höjt 
antalet semesterdagar under 20 är frän 350 till 4 30, tycker jag, 
att man skulle kunna stanna därvid och följa löneregleringsförslaget 
i öfriga punkter. Om det skulle visa sig nägon oegentlighet vid 
tillämpningen af löneregleringen, lärer lönenämnden nog icke under
läta att inkomma till stadsfullm äktige med korrigeringsförslag. 

J ag ber, herr ordförande, att få yrka bifall till utskottets 
förslag. 

H err H ernlund: Jag skall be att fä komplettera det för
slag, jag nyss framställde, pä det sätt, att pä samma gång jag 
yrkar bifall till fröken Palmgren" förslag h vad de k vinnliga fun k
tionärerna beträffar , jag i afseende ä do manli"'a yrkar MeTgång 
till utskottets ursprungliga förslag vidkommande o grupperna 1 7. 

H err vi ce ordföranden: Herr ordförande! Man brukar 
visserligen pä skämt kall a semestern för tjänstens pärla , och efter 
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den uppfattningen tyckes man här vilja göra den så dyrbar och Au.'""I. 
omfattande som möjligt. Men jag undrar ändock, om man icke återremitte_ 

k ,,' . d k ' rad e delar At 
Bn nOJa sIg me uts . ottets komptomlssförslug. Det har ju frätt (r{lgllll om nT 

till mötes de yrkanden, som framställts, sA långt, som man an~ctt löu('reglerlllg'. 

sig kuona göra, då man sakkunnigt granskat hithörande förslag. Forts.) 

Här har vidare ställts i utsikt , att den blifvando lönenämnden 
skall kunna taga förevarande ärende under ompröfning. Och det 
liirer icke komma att saknas framställningar ti ll lönenämnden, om 
någon oegentlighet eller orättvisa sknlle visa sig föreligga. Det 
synes mig bättre att afvakta niimndens sakknnniga pröfning än att 
på rak arm nu besluta sig för den ena ellel' andra lösningeu 
af frAgan. 

För mig bär det afgjordt emut att stiilla personer i samma 
tjänstegrad på olika semestervillkor. Det skulle Säkerligen bli fva 
mycket underligt för den enn tjänstemanncn, som tjänar samma 
lön och under samma förhållanden som en annan, att se, att hans 
kamrat fltr liingre semesler än ban själf. Det kan jag icke för
lika mig med, och därför yrkar jng bifall till utskottets hemställan . 

• 

H err Lundbergh : Som de synpunkter, hvilka doktor Palm
gren nyss framhöll , synas mig i högsta grad rättvisa, skall jag be 
att fä ansluta mig till doktor P almgrens förslag. Det påvisades i 
anförandet, att en stOl' oröttvisa komme att begås mot de kvinnliga 
tjänsteinnehafvare, hvilka hittills baft en månads semester. men 
enligt ntskottets förslag sknlle fä den betydligt förkortad. Nog 
iir det ocksä bra hårdt, ntt en kvinnlig befattningsbafvare enligt 
förslaget skall nödgas tjänstgöra i 15 år, innan hon kommer i 
Mnjntande af en mänads semester. 

Doktor Palmgren har i sitt si, ta anförande anslutit sig till 
den uppdelning af henn es yrkande, som doktor Bratt föreslagit, 
och jag skall be att få göra detsamma. 

H err Kinander: Jag iir ledsen ntt b.höfva upptaga stads
fullmäktiges tid i denna frAga, men jag skall endast bo att fä 
yttra några fä ord. 

J ag sympatiserar med det yrkande, som den första talaren, 
doktor Palmgren, framstalIde beträffande semesterförhdllandenn för 
de kvinnliga tjänsteiunehafvarnR. Men hennes förslag dilnridlng 
iir dock af den beskaffeDhet, att det iir riitt svärt .tt utan vidare -
vara med om detsamma. Om jag förstod saken riktigt, afscr det ta 

• 



• 
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Angncndu förslag icke alla b -innliga befattningsh~fvare inom 1 7 löne
åIN·"mitt. - gru]lperna ntan endast en del af dem, och indelnino""sgrunden är 
rRd~ delar Af' . 
l"åga" om nJ" för mig icke fullt tydhg. Jag t ror, att det var meningen att 
liln",'gl "ing. skilja mellan s. k. kvalificeradt folk och icke kvalificeradt folk. 

(1'0''' .) Om man granskar förteckningen öfver tjänsteinnehafvarna i dessa 
lönegrupper, sä ser man t. ex., att inom första gruppen tyckes 
icke någon beröras af förslaget. De befattningshaf,'are, som där 
upptagas under hälsovårdsnämnden, skulle lika litet som baderska n 
,-id Sabbatsbergs ålderdomshem under fattigvårdsnämnden komma i 
åtnjutande af den ifrågasatta förbättringen. Gå,. jag sedan till 
andra lönegruppen, är det uppenbart, att där upptagna baderskor 
och städerskor under hälsovårdsnämnden med Bera dylika befatt
ningshafvare icke heller skulle komma i åtnjutande af den ifråga
satta förmånen. Det gö res i fröken Palmgrens förslag en skillnad 
mellan kvinnliga befattningshafvare af olika slag , som för mig icke 
iir fullt klar. 

Min ständpunkt i denna fråga är egentligen den, att jag 
skulle vilja gå något längre, än den fqrsta talarinnan gjorde. J ag 
skulle häls t se, att beredningsutskottets förslag jämkades på det 
sättet, att ät samtliga befattningshafvare inom 1 7 grupperna 
beviljades 14 dagars semester under de fem första åren och sedan 
från och med det sjätte en månads semester. J ag vet för min 
del icke, om det är så riktigt att beträffande dessa lönegrupper 
skilja mellan kvinnliga och manliga befattningshafvare, och det är 
i:ifven för mig mycket svårt, som jag redan nämnt, att i före
Yarande afseende gÖl'a någon skillnad mellan olika slag af kvinnliga 
befattningshafvare. 

Beträffande den indelningsgrund vid bestäm;nande af se
mestertid, som här antydts af en talare, nämligen att tjänsteinne
hafvare, som delvis ha arbete i det fria, icke skulle erhälla så 
läng semester som andra, hvilkas arbete vore förlagdt pä tjänste
rummet , är jag långt ifrån säker pä, att den är riktig. Det pä
minner mig för öfrigt om cn gammal historia. En person kom en 
gäng till en läkare för att fä bot för något ondt. Efter en om
sorgsfull undersökning förklarade läkaren: , Herrn skulle föra ett. 
mera rörligt lir, herrn skulle motionera litet mera_ » ,Men herr 
doktor>, svarade manuen, . jag är brefbärare och går hela dagarna .• 

I frågans nuvarande läge önskar jag, herr ordförande, en 
återremiss af ärendet med an)lällan, att beredningsutskottet i aD
ledning af den nu förda diskussionen måtte taga det i förnyadt 
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öfvervägando. Jag till ter mig därför att 
yrkande om återremiss. 

framställa ett sAdant Äugårode 
åtcrr, 'mitte

rnde delar ar 
rrågan om /lY 

. luu e regl e riug. 
H err vice ordföran den : H e,.r ordförande! Dct är JU mycket ( FM" .) 

.ngeliiget, att löneregleringsfrägan kommer till ett slut. StadsfuJJ -
mfiktige ha redan bestumt en tid, inom h,·ilken vederbörande be
fattningshafvare skola afgöra, om de vilja ingå på den nya staten 
eller icke. Innan den tiden kommer, bör naturligtvis lönereg-
leringen vara klar. En återremiss skulle fördröja lirendet onödigt-
\"is. J ag tror dllrför, att stadsfullmäktige nu icke böra besluta 
sig för en sådan. 

Dä jag hQPpas, att de, som ifra för en föriindring i före
liggande fråga, skola taga upp och dro ga den inför den särskilda 
institution, som nu kommer att inrättas , uämlige o lönenämndeu, 
ber jag att få vid Mila mitt yrkande om bifall till berednings
utskottets förslag. 

• 

Herr H ern l und: Efter den utgång, som den första ,ot. 
ringen erhållit, skall jag be att fä återtaga mitt ändringsförslag 
betriiffande semester för de manliga tjällsteinoehaf,·arIlB i grup

perua 1-7. 
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