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AR 19 17. 

N:r 37. 

Av herr Wictor Karlsson, om utredning och {ör
slag rörande den vid stadens 'sinnessjukvård vamnde 
pel'sonalens anställnings-, tjänste- och löne{örhål
landen. 

Ti Il Stockh o lms stadsfullmäkti ge. 

Bland de i Stockholms stads tj änst anställda finnes, förutom 
arbetarna och med dom jämnställda, endast en kär av mera bety
denhet, som ännu ej blivit föremål för stadsfullmäktiges omtanke 
med avseende pä anställningsförhllllandena. Denna kär utgöres av 
vårdare oeh vårdarinnor vid Stockholms stads sinnessjukhus vid 
Låugbro samt avdelningen för sinnessjuka vid allmänna försörjnings
inrättningens sj ukhus vid Fleminggatan. Denna tjänstemannakår 
torde bestä av sammanlagt manliga och kvinnliga 186 personer, a,· 
vilka på Längbro sjukhus kommer den ojämförligt största deleo, eller 
omkring 126 personer. 

De omständigheter, som äro förenade med denna kårs tjänst
göring, äro av den art, att ett ingripande från stadens sida i syfte 
att ordna deras anställnings- och tjiinsteförbållanden [ir synnerligen 
pl\kallat. 

Att värda en kroppsligt sjuk meo i övrigt siooesfrisk person 
anses vara ett arbete av grannlaga och krävande natur, som har 
förmå~a att verka enerverande och utslitaode på detta yrkes utövare . 

I sä mycket högre grad torde dessa olägenheter medfölja en 

sinncssjokvärdares yrke. 
En person som ägoat sin bästa tid ät detta yrke torde ocks 

hava sm{L möj li gheter att, d!ircst han aven eller annan anledolOg 



tröttnar därpå, finna nAgon anställning ioom anoat yrk e, vilket er
farenheten också givit vid banden . 

Lnder sIIdant förhållnnde knn det icko vara annnt än en enkel 
skyldigb~t från stadens sida nit se till, att do personer om ägnat 
sig ät en anstiillning. som i så bög gl'ad gör dem omöj liga för att 
d dems kraft pl detta område förbrukat vinna sin ntkomst pi 
nnnnt arbetsområde, erbålla samma förmäner, som komma andra 
stadens befattningsba.are till del. 

Staten bar betriifl'anne i sin tjänst anstiillda motsvarande be
fattaingsbamre sl\ till "ida behjiirtat de rättmätiga kraven, att 
kungl. maj:t bar tillsatt en kommitte, som utarbetat och inkommit 
med ett förslag om dessa befattnin"sbavares an tällnings-, tjänste
ocb löneförhållanden, och anledningen till att kungl. proposition i 
frågan lin nu ej avi tits torde till stor del bero på kristiden. 

Att från Stoekbolms stads sida ännu intet blivit åtgjort fö r 
denna k r torde icke vara beroende på ovilja att göra något i 
frllgan , utan fast mera beroende därpå, att man velat aV\' llkta vad 
som frän statens sida kommer alt göras för motsvarande befatt
ningshsysre. 

Tiden torde dock nu vara iune för Stockholms stad att vid· 
taga .ådana åtgärder, som göra det möjligt för staden alt utan allt· 
för stor tidsutdräkt besluta i frågan, sedan riksdagen fattat sitt be' 
, lut beträffande i statens tjänst anställda sinnessjukvårdspersonalens 
arbets' och löneförhallanden . .. 

Aven om de ätg[irder, som från stadens sida kan komma att 
bli", vidtagna i stort, komm" att likna motsvarande åtgärder frfin 
statens sida, sft torde dock en utredn ing böra föregå beslutet. 

Undertecknad fär därför vördsamt hemställa: 

att stadsfullmäktige mätte genom att nppdraga ät 
en kommitte eller på annat sätt verkställ a en utredning 
om den ,id Stockholms stads sinnessjnkvård anställda 
värdarepersonalens anställnings· , tjänste. och löneförhållan' 
den samt att snarast möjligt till stadsfullmäktige inkomma 
med det förslag, som denna utredning kan föranleda. 

Stockholm den 18 juni 19 17 . 
• 

Wie/or Karlsson. 

Stock holm , K . L . Beckmaoa Boktryckori, 1!f1 1. 
• 
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