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f~u Broo~e och fröken QUint, an.q. behand. 
lmgen "av {!'agan om organisalianen lav den kvinnliga 
polls/Janslen . 

Till Stockho lms stadsfullm äkt ig e. 

Då år 190 7 ans lag beviljades till avlöning av kvinnliga 
polisb.iträ.den, erhöll den kvinnliga polisen en mera provisorisk 
orgamsatIon, avsedd att utröna, i vad mån den nya institutionen 
kunde vara av värdo. Så t ng tid har nu förButit, att det torde 
vara skäl att övergå från experimentets stadium till en definitiv 
organisation av den kvinnliga polistjiinsten, detta så mycket mer 
som det siitt, på vilket densamma hittills varit ordnad, snarast 
lämnat erfarenhet om hur de kvinnliga polisbiträdenas tjiinstgöring 
icke hör organiseras, om den skall bliva t ill verkligt gagn. I 
stadsfullmäktige har Bera gAnger framkommit klander mot de för. 
hållanden, under vilka den kvinnliga polisen f. n. arbetar, och 
framställts krav om en snar förändring till det bättre härutinnan. 

Den kommitte, lit vilken stadsfullmiik tige i juni 1912 beslöto 
anförtro utredningen av frågan om reglering av överståthållareäm· 
hetets stater m. m., upptog också till behandling frågan om den 
kvinnliga polistjunstens definitiva vrganisation och avgav i detta 
hänseende förslag i sitt den 10 april 191 3 avgivna betänkande. 

Sedan stadsfullmäktige numera genom beslut av den 22 mars 
1915 tillsatt en ny kommitte för utredning ang. möjligheterna 
till förenklingar och besparingar inom polistjänsten i Stockholm , 
synes det emellertid osäkert, om och. när det av förutnämnda kom· 
mitterade framställda förslag har utSIkt att komma under stadsfull· 
mäktiges prövning, särdeles som det ej bestiimt uttalats, att den 



" - RtlUUldiillgt" at' li'dgRtI om o,.gollisation nu kt·j,wli!lR polisen, N:r 27, 

n,a kommittJns mandat innebär att till definiti,' lösning framföra 
d~n hioolign pol i-eos organisationsfråga, 

Ett uppsko,' diirmed, ,' o~e emeller~id, med hänsyn till de Svårig_ 
heter, nnder ,ilka de knnnhga pohsbitrndenll f, n, nrbota, syn ner

li"en beklagligt. 
" 1fed anledning n,' md ,j såluuda Ilnt'ört tillåta yi oss att 

hemstii Iln: 

alt det uv kommitten al' deu 10 juni 191 2 fram
lagda förslag ang, organisationen av den kvinnliga polis
tjänsten måtte såsom en i det viisentligll frist1\ende fråga 
fli oberoende al' den senare tillsatta kommittcns ntred
ningar ocb förslag snarast möjligt föreläggas stadsfu ll-
mäktige till al'görande, . 

Stockholm den 15 november 19 15, 

Emilia Bl'oome. S t ina Quint , 

I motionens syfte instämma 

Alwa Lindhagen , Alma H edi l/, Bertha Wellill . 
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