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Motion 

av fru Elisij T/del och f1'U Signe Höje7' angående ekonomiskt 
stöd unde7' uppkomm,en tjänstledighet i sammanhang med 

havandeskap och bamsbö1'd till stadens kvinnliga 
pe7'sonal på extm stat. 

Befolkningsfrågans bekymmersamma läge kräver , att alla tänkbara vägar 
prövas, varigenom lättnader kunna beredas dem, som befinna sig i den 
situation , att de skola bidraga till nativitetens ökande. För oss under
tecknade synes det i allra högsta grad av behovet påkallat att minska 
de ekonomiska svårigheterna för den kvinnliga extra personal i stadens 
tjtinst , som på grund av havandeskap och barnsbörd iiI' nödsakad att 
begära kanske flera månaders tjänstledighet från sina anställningar. Av
skedade bliva de ju icke, men den längre eller kortare ledigheten utan 
någon som helst inkomst är för många av dem en källa till oro och 
bekymmer, som kanske menligt inveIkar på deras hälsotillstånd under en 
i andra avseenden påfrestande tid. Det är emellertid icke uteslutet, snarare 
ganska troligt, att många unga kvinnor av den orsaken tveka att påtaga 
sig moderskapets förpliktelser, helst som den blivande barnafaderns in
komster i sådana unga äktenskap, som här ifrågakomma, näppeligen räcka 
till för att täcka de många extra utgifter, som äro förknippade med ett 
barns tillkomst. Vid en ledighet på upptill några månader förslå varken 
moderskapshjälp eller eventuellt mödrahjälp långt. 

Det är oss bekant, att omorganisationskommitten har denna fråga på 
sitt program; men då vi anse, att en tillfredsställande lösning härav är 
synnerligen brådskande, hemställa vi, att den måtte upptagas till omedel
bar behandling. Vissa privata företag ha redan ordnat denna fråga på 
ett för kvinnorna tillfredsställande sätt, men många andra ställa sig ännu 
avvaktande. Därest staden nu ginge in för densamma, skulle givetvis 
därigenom frågans lösning även på andra. håll i hög grad påskyndas. 

Vi ha på. sakens nuvarande stadium ej velat förebringa någon statistik 
över antalet av de fall det kan komma att röra sig om; icke heller före
ligga några kostnadsberäkningar, d< ju förhållandena tid efter annan kunna 
i hög grad variera. Huvudsaken. för ?SS är, att s.taden sky~dsa.~t be
handlar ärendet och därigenom VIsar SID uppskattmng och SID VIlJa att 
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hjälpa denna grupp av befattningshavare, som ju onekligen fylla en sam
hällsnyttig uppgift. 

Vi hemställa alltså, 

att stadsfullmäktige skyndsamt ville Utta verkställa utredning 
angående möjligheterna till och formerna för ekonomiskt stöd 
under uppkommen tjänstledighet i sammanhang med havande· 
skap och barnsbörd åt stadens kvinnliga personal på extm stat. 

Stockholm elen 1 december ] 941. 

Signe Höje?' Elisif Theel 
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