
STOCKHOLMS STADSFULLMÄKTIGE 

MOTIONER 
1937 NR7 

-

Motiol/ 

av he,,' Emil Ande,.'sson m, fl , om !tänvände/se till kungl maj:t 
betra.!!a1ule VISS ändring av al'belslöshetsdil'ektiven, 

Inom breda folkskikt föreligger en önskan , att staten m tte bedriva en 
humanare .. arbetslösbetspolitik. Opinionen bar särskilt vänt sig mot direk. 
tiven l lonefrhgan samt att familj efäder ryckas från bustrn och barn 
ocb skickas till statliga re ervarbeten avlägsna platser . Förtjänsten är i 
regel sil knapp , att vederbörande reservarbetare ha det ytterst svårt att 
klara sig på densamma. Ocb samtidigt g de i ständig oro över bur 
familj en i hemorten har det. 

Hänsyn bör tagas till denna allmänna uppfattning i fråga om A. K.. 
politiken . L. ngt utanför arbetarklassens led stödjas de arbetslösas krav 
pI; avtalsenlig lön, på vilken de och deras familj er kunna eristera. 

Före riksdagsmannavalet hösten 1936 skrev landssekretariatet i sitt ut· 
låtande i anledning av motioner, som väckts till L. O:s kongress, mo· 
tioner , vilka utmynnade i yrkanden på att L . O. skulle medverka Im att 
få de nuvamnde arbetslöshetsdirektiven ändrade, så att avtalsenlig lön kunde 
utbetalas, bland annat följande : 

• Frågan om arbetslöshetsdirektivens förändring och arbetslöshetskom· 
missionens avskaffande är på samma sätt knuten till det politiska läget 
i värt land. Direktiven för kommissionen kunna som bekant icke förändras 
på annat än genom beslut av riksdagen .• 

L . O:s kongress var avsedd att h:\llas före riksdagsmannavalet men 
blev uppskjuten tills efter detta. I anledning av det förändrade politiska 
läge, som valutslaget markerade , antog kongressen ett under diskussionen 
framfört förslag av följande lydelse: 

• Att landssekretariatet p I; det kraftigaste verkar för en sådan omlägg. 
ning av arbetslöshetspolitiken, att A. K :s verksamhet snarast avvecklas 
och ersättes med arbeten efter öppna marknadens principer .» 

Med detta beslut står hela den svenska arbetarklassen bakom kravet 
på en ändring av den statliga arbetslöshetspolitiken, som fått sitt ut· 
tryck i A. K. Det politiska lägets förskjutning i gYlJnsam riktning för 
det arbetande folket , den rådande högkonjunkturen, det goda statsfinan· 
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'e11 r' t motiverar, att staten nu mliigger sin al'betslöshets I" 
SI 1\ age d t tIekti t h" 'I' po Itlk så 
tt k munerna bli i s tån at e . v Ja pa SlUa m'b tslösa ' 

a om "d D t ·· t dl' k ' med ar bet eller kontan t understo . e ar y Igen 00 s" des a Byup k . 
en . t' b d Un ter om före viivade L. O:s ~res mforma I n .. yr ' .. fL denna i fjol krafti ' 

. grep toekbolms stad for att denna lat utfora arbeten vid B gt 
~ l\I ~mma fl ...r.ält s som stat kommunala arbeten. ot de styrande i tockh I 

)"6" . d b . o lIls 
tad framhölls, utt det mte f~nns någo~. g~ ta.g ar anledDlng för Stock. 

holms siad ntt fÖrYnndl~ n ·tti~a .?ch nodvundlga al'beten ~i11 nödhjälps. 
"rbeten eftersom staden 'Il" s, viiJbargad, att den har rild t1l1 ntt anord 
arbetslöshetsbekämpande u.rbeten till avtalsenliga löner . na 

De sJnpunkter, som niimnda pressinformationsbJl''\ framfört beträffande 
stads ekonomiska möj ligheter utt bedriva arbeten utan A. K:s 

medverkan för att bereda syssel iittning :\t de arbetslösa, kunna vi för 
vår del nu luta os til!. lIlen för Stockholms s tad vore det ännu bättre , 
ifall st:ltens arbetslöshetsdirektiv iindrades S'I, "tt staden iiven i fortsätt. 
ningen kunde komma i , tnjutande uv statsbidrag och fortsätta sin verk. 
samhet med stat kommunala lubeten, vid vilka avtalsenlig lön utbetalades. 
Detla kan ske i det ögonblick , de s tatliga arbetslöshetsdirekti"en ändrades 
p denn:> punkt. 

Borgarrådet Wictor Karlsson har framhållit i en intervju i dagspressen : 
, För Stockholms vidkommande kunna vi inte avkoppla statsbidraget. 

Det gäller inte bara för pengarna skull utan framförallt beträtIunde arbets. 
tillfållena. Inom det stadsplanelagda området kunna vi snart inte upp' 
bringa ett enda u.rbete, som inte kolliderar med den kommunala arbets. 
marknaden. Vi äro därför hänvisade till att få så många arbetstillfällen 
som möjligt på annat håll . > 

Intervjun är gjord i anledning av att staden Lund brutit med A. K. 
och låter utföra sina arbeten för de arbetslösa med den öppna arbets· 
marknadens löner . Även Uppsala stad har tagit samma s teg. 

De svårigheter för Stockholms stad, som borgarrådet Wictor Karlsson 
Ialar om, elimineras ifall riksdagen iindrade arbetslöshetsdirektiven så, att 
dels avtalsenliga löner utbetalades till de statliga och statskommunala 
reservarbetena och dels att motsvarande förändringar vidtogos betriiffande 
det .. kon~nta arbe~slöshetsbidraget . Det förefaller, som om ingen priDcipie~ 
I~vandnmg och ej heller sådan av praktisk art kan gäras mot att state. 
Vldtog bär nämnda förändring av arbetslöshetsdirektiven , vilken är motl' 
verad al" det objektiva läget . Det är därför på sin plats , att Stockbol~S 
stad vänder sig till statsmakterna i denna angelägenhet. I anslutning till 
det anförda föresiä undertecknade, 

att stadsfullmäktige måtte besluta ingå till regeringen ,?ed 
en skrivelse med hemställan om, att regeringen förelägger .rlks· 
dagen propositl'on om s'dan .. d . b l" h tsdirektJven, " an rmg av ar ets os e 

A"g. vi" 'ndring 4V Qrbd.lD I. I , . . 
lit' '1IIr,"""" 

19 att avtalsenlig lön kan utbetalas vid 
mun"la reservarbetenn. de statliga och statskollI ' 

stockholm den I [) februari 1937 . 
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