INLEDNING
TILL

Arbetsstatistik. B, Registrerade sjukkassors
verksamhet år … / utgifven af K. Kommerskollegii
afdelning för arbetsstatistik. – Stockholm : K. L.
Beckman, 1905-1912
Täckningsår: År 1901-1910 = [1]-10.
Föregångare:
Registrerade sjukkassors verksamhet år ... / Kongl.
Civildepartementet. – Stockholm, 1894-1903
Täckningsår: 1892-1900
Efterföljare:
Registrerade sjukkassor / av Kungl. Socialstyrelsen. –
Stockholm, 1915-1936.
Täckningsår: Åren 1911/12-1928/30

Registrerade sjukkassors verksamhet år 1902 - (Arbetsstatistik. B ; 2)
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2009. Den digitala versionen har
kompletterats med serieuppgift på titelsidan.
urn:nbn:se:scb-arbB02_-1902

ARBETSSTATISTIK. B:2

K. KOMMERSKOLLEGII AFDELNING FÖR ARBETSSTATISTIK

REGISTRERADE

SJUKKASSORS
VERKSAMHET
ÅR

1902

STOCKHOLM
K. L. BECKMANS

1905.

BOKTRYCKERI

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

Inledning

5 *.

Registrerade sjukkassors verksamhet år 1902.
Text:
1. Registrerade sjukkassor och deras medlemmar i olika delar af riket...

7 *.

2.

De registrerade sjukkassornas ekonomiska förhållanden

18*.

3.

Sjukdomsfallens frekvens och varaktighet.

37*.

4.

De registrerade sjukkassornas reglementariska bestämmelser

Understödens belopp

41 *.

Tabellbilaga:
Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare och sjukdomsfrekvens, samt
inkomster, utgifter, tillgångar och skulder inom de särskilda kassorna

2.

Supplement:
Stadgebestämmelser för nytillkomna kassor

100.

Noter till supplementstabellen

113.

TABLE DES MATIÈRES.

Page.

Introduction

5 *.

Caisses de secours en cas de maladie autorisées
par l'état de l'année 1902.
Texte:
1.

Caisses de secours et leurs membres en parties différentes du royaume

2.

Situation économique des caisses de secours

18*.

3.

Fréquence et durée des cas de maladie.

37 *.

4.

Règlements spéciaux des caisses de secours

Montant des subventions ...

7 *.

41*.

Tableau:
Caisses de secours

de l'année 1902: nombre des membres et fréquence

des cas de maladie, revenu et dépenses, actif et passif de chaque
caisse

2.

Appendice :
Règlements spéciaux des caisses nouvelles

100.

Notes sur le tableau supplémentaire

113.

Inledning.
I efterföljande redogörelse för de registrerade sjukkassornas
verksamhet under år 1902 har den i närmast föregående årgång
följda planen för redogörelsens uppställning blifvit i någon mån
förändrad. Då nämligen en del af de uppgifter, som meddelas
i de registrerade sjukkassornas årliga rapporter angående
sin verksamhet icke torde vara af den betydelse, att de
böra upptagas under särskilda kolumner i hufvudtabellen — däri
specificerade uppgifter meddelas för hvarje sjukkassa — hafva
vissa sådana uppgifter numera uteslutits ur nämnda hufvudtabell och andra där sammanförts med andra poster under en
gemensam kommn. Sålunda hafva ur nämnda tabell afförts uppgifterna om respektive kassors registreringsår samt antalet sjuka
medlemmar — i hvilket sistnämnda afseende rapporterna ofta
innehålla alls inga eller endast ofullständiga upplysningar —
hvarjämte de mera obetydliga inkomstposterna : inträdesafgifter,
böter och räntor sammanförts under »öfriga inkomster» äfvensom af tillgångarna endast specificerats kontant kassa och
medel, innestående i banker, under en gemensam rubrik. Samtidigt hafva emellertid de ur hufvudtabellen uteslutna uppgifterna äfvensom de under gemensamma rubriker sammanförda, i allmänhet smärre inkomstposter, resp. tillgångar, i textafdelningen gjorts till föremål för en något mera utförlig
behandling.
Den sålunda träffade anordningen har synts kollegium så
mycket lämpligare, som det därigenom blifvit möjligt att meddela
samtliga uppgifter rörande antal delägare, sjukdomsfrekvens
samt kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder i en
enda tabell och å endast ett uppslag, till följd hvaraf större
öfverskådlighet vunnits och berättelsens omfång i icke oväsentlig
mån reducerats, utan att fullständigheten däraf i nämnvärd
mån lidit.
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Därjämte liar i föreliggande redogörelse i tabellbilagan angifvits det beräknade medelantalet medlemmar inom hvarje
kassa under redogörelseåret i stället för, såsom i närmast föregående redogörelse skett, det faktiska antalet medlemmar vid
årets slut.
Den i redogörelsen lämnade förteckningen öfver de registrerade sjukkassorna grundar sig på de uppgifter angående tillkomna och upphörda registrerade kassor, som på begäran afgifvits af respektive registreringsmyndigheter.
Dvlika uppgifter halva emellertid allt fortfarande uteblifvit
från magistraten i Linköping.
Till följd af ofullständigheter i det statistiska primärmaterialet, hvilka det icke varit möjligt att få kompletterade,
förefinnas i tabellbilagorna åtskilliga luckor. Sålunda saknas
uppgifter helt och hållet från 28 kassor, i 18 fall beroende
därpå, att ifrågavarande kassor numera upphört att vara registrerade, hvarjämte från 15 kassor endast ofullständiga uppgifter
hafva kunnat erhållas. Nu nämnda fall äro genom noter i
hufvudtabellen närmare angifna.

Registrerade sjukkassors verksamhet
år 1902.
1. Registrerade sjukkassor och deras medlemmar
i olika delar af riket.
Antalet vid 1902 års slut i verksamhet varande registrerade
sjukkassor utgjorde 1,742.
Frånsedt de kassor, 30 till antalet, från hvilka uppgifter
angående antal medlemmar icke kunnat erhållas, omfattade de
registrerade sjukkassorna vid samma tidpunkt sammanlagdt
321,025 medlemmar 1 ).
Föreliggande redogörelse omfattar inalles 1,748 kassor,
hvilka alla åtminstone under någon del af året voro i verksamhet.
Af dessa hade likväl följande 6 kassor under året upphört
med sin verksamhet, nämligen:
Arbetarnes vid Ivar Roséns elektriska affär sjuk- och begrafningskassa och. Järn- och metallarbetareförbundets Stockholmsafdelningars sjuk- och begrafningskassa, båda registrerade
hos öfverståthållareämbetet, Forserums Compo Boards fabrikspersonals sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos Konungens
befalmingshafvande i Jönköpings län, Absolutisternas sjuk- och
begrafningskassa Hoppet och Rosenlunds arbetares sjuk- och
begrafningskassa, båda registrerade hos magistraten i Göteborg,
samt Templet n:o 21 Majblommans sjuk- och begrafningskassa,
registrerad hos magistraten i Härnösand, hvarjämte Åhus godtemplares sjukhjälpsförening, registrerad hos Konungens befallningshafvande i Kristianstads län, vid 1902 års slut tills vidare
nedlade sin verksamhet 2 ). Samtliga dessa kassor voro s. k.
sjuk- och begrafningskassor. Några närmare uppgifter om anledningen till verksamhetens upphörande föreligga icke.
Antalet under året tillkomma, förut icke registrerade kassor utgjorde 127. Den supplementtabell, som nedan å sidd. 100—111
')
anfrifvits,
2
J
slut voro

Antal kassor ooh medlemmar afser öfverallt i det följande, där ej annat uttryckligen
tidpunkten vid redofiörelseårets slut.
Sistnämnda kassa medräknas i det följande öfverallt bland de kassor, som vid årets
i verksamhet.

*8
Antal registrerade sjukkassor och medlemmar inom de olika länen
vid 1902 års slut.1)

) 1 tabellen äro icke incdräknado de båda kassorna Xykterhctsfolkets sjukkassa och NyktcrhctsYänncniiis
allmänna sjuk- och begrafhingskassa (jfr sid 11*), däremot ingå desamma i fråga om såväl antal kassor som
antal medlemmar i slutsummorna för hela riket.
2
) Däribland f) kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits.
3
)
»
2
»
»
,,
»
„
4)
»
1 »
a
6)
1 - bland städernas och 12 hiaml landsbygdens kassor, hvilkas medlemsantal oj uppgifvits.
7
)
»
1-J
»
»
»
8 »
»
»
»
»
»
»
Jfr afven noten H sid. !>-'\
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meddelas, innehåller bland annat en förteckning öfver dessa
kassor.
I enlighet med nu nämnda förhållanden tedde sig den verkliga ökningen i antalet registrerade sjukkassor och medlemmar
under år 1902 på sätt, som nedanstående tablå utvisar; i tablån
äro kassorna jämväl fördelade på städer och landsbygd enligt
den fördelningsgrund, som i det följande användes, och för hvilken
nedan å sidan 11° närmare redogöres.
Registrerade sjukkassor och deras medlemmar år 1902.

Ökningen under år 1902 var såväl absolut som relativt
taget mindre än under närmast föregående år i fråga om såväl
kassor som medlemmar, med undantag för antalet medlemmar
i städerna, som under år 1902 hade att uppvisa eni alla afseenden
större ökning än under år 1901.
Af de 127 nyregistrerade kassorna voro 70 stadskassor och
5 7 landskassor. Bland dessa voro 64 af de förra och 48 af de
senare såväl sjuk- som begrafningskassor, under det att inalles
endast 15, däraf 6 stadskassor, voro enbart sjukkassor. Ej flere
än 37 af ifrågavarande kassor, nämligen 16 stadskassor och 21
landskassor, voro under året nybildade, de öfriga 90, af hvilka
54 voro stadskassor och 36 landskassor, hade förut varit i
verksamhet utan att vara registrerade.
En öfversikt öfver utvecklingen af sjukkasseväsendet i
riket, i hvad de registrerade sjukkassorna vidkommer, lämnas i
nedan meddelade tabell, i hvilken äro angifna antal registrerade
sjukkassor och medlemmar vid hvarje års slut under perioden
1892—1902, eller allt ifrån sjukkasselagens tillkomst. De anl
) Tviinne för år 1902 registrerade sjukkassor, hvilka ieko äro upptagna i 1J)01 års redogörelse, miniliven sbk för Templet Linnea i Weckholm, registrerad hos Konungens befallningshafvande i 1'ppsala län, oeh Graninge bruks arbetares förening för sbh, registrerad hos Konungens
befallningshafvande i Västernorrlands län, äro här äfven medräknade. Jämför dessutom slutsummorna i tabellen å föregående sida samt tillhörande noter.
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förda siffrorna, hvilka äro hämtade ur respektive årgångar af
»Registrerade sjukkassors verksamhet», måste emellertid, i fråga
om åren före år 1901, betraktas såsom endast approximativt
riktiga, emedan n å g r a direkta uppgifter angående det verkliga
antalet existerande registrerade sjukkassor under hvart och ett
af åren 1892—1900 icke föreligga.
Antal registrerade sjukkassor och deras medlemmar
slutet af
åren
1892-19021).

vid

I samband härmed hänvisas till den tabell, som meddelats
å sidd. 12°—13°, hvilken är afsedd att dels belysa sjukkasseväsendets framträdande, utveckling och utbredning i Sverige,
dels påvisa, i hvad mån antalet registrerade sjukkassor år från
år tillväxt.
Beträffande kassornas grundläggningsår framgår af tabellen,
att nära hälften af samtliga de kassor, som vid redogörelseårets slut voro i verksamhet, blifvit grundade efter sjukkasselagens tillkomst. De meddelade siffrorna angående kassornas
registrering sär ge vid handen, att ett jämförelsevis stort antal
sjukkassor blifvit registrerade under år 1897 och närmast följande år, hvilket otvifvelaktigt delvis står i samband med den
under förstnämnda år vidtagna höjningen i det under namn af
statens förvaltningsbidrag årligen utgående statsanslaget till
de registrerade sjukkassorna. Samtidigt framträder äfven en
jämförelsevis stark nybildning af sjukkassor. Inregistreringen
l
) Bortsodt frän modloramarna i ott antal kassor, olika för olika år, hvilka oj lämnat
uppgift om modlemsantalot.
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af äldre kassor har äfven under de sista åren af. den tidrymd,
tabellen omfattar, fortgått med rätt stor liflighet, hvaremot
antalet nybildade kassor, trots den år 1899 af riksdagen beviljade ytterligare böjningen af statens förvaltningsbidrag, under
samma tid märkbart aftagit.
Af de registrerade sjukkassor, hvilka vid 1902 års slut
voro i verksamhet, tillhörde 863, omfattande vid ifrågavarande
tidpunkt 206,875 medlemmar, städerna, medan öfriga 879 kassor,
med ett sammanlagdt medlemsantal uppgående till 114,150,
tillhörde landsbygden.
Till stads- resp. landskassor hafva här liksom öfverallt i
redogörelsen räknats de kassor, hvilka blifvit registrerade hos
magistrat, resp. Konungens befallningshafvande. Med afseende
på denna fördelningsgrund må emellertid anmärkas, att i själfva
verket ett säkerligen icke obetydligt antal kassor finnas, hvilka
räkna medlemmar bland såväl städernas som landsbygdens invånare. I åtskilliga fall torde t. o. m. kassor, hvilkas hufvudsakligaste verksamhet är förlagd till landsbygden, vara registrerade
hos magistraten i närmaste stad, och någon g å n g måhända
omvändt.
En utförligare öfversikt öfver de registrerade sjukkassornas
utbredning och anslutningen till desamma inom olika delar af
riket lämnas i tabellen å sid. 8 °, i hvilken äro angifna antalet
kassor och antalet medlemmar inom de olika länen såväl absolut
taget som i förhållande till invånareantalet, med särskiljande
jämväl af städer och landsbygd. Ur tabellen hafva emellertid 1 )
uteslutits de båda största sjukkassorna, nämligen Nykterhetsfolkets sjukkassa, registrerad hos magistraten i Oskarshamn,
räknande 22,002 medlemmar, samt Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos magistraten
i Eskilstuna, med 18,472 medlemmar, Inålka dels sålunda äro
exceptionolt stora, dels omfatta såväl städer som landsbygd inom
skilda delar af riket och af denna anledning icke lämpligen kunna
hänföras till något af de i tabellen angifna områden ensamt.
I enlighet med ifrågavarande tabell, och med hänsyn alltså
tagen till de i det föregående omnämnda förhållanden befmnes,
att Stockholms stad, Östergötlands, Södermanlands, Malmöhus
och Gäfleborgs län i nu nämnd ordning hade att uppvisa det
i förhållande till folkmängden största antalet sjukkassemedlemmar, eller resp. 22-4, 9"7, 97, 7'9 och 7'3 proc. Något olika ter
1) Jämför not 1) ii sid. 8.
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sig likväl förhållandet i detta afseende, om man betraktar
städernas och landsbygdens kassor livar för sig. I förra fallet
komma nämligen Södermanlands län, Stockholms stad, samt
Gottlands, Skaraborgs och Gäfleborgs län i de främsta rummen
med resp. 36 - i, 22 - 4, 20-8, 207 och 16-7 p r o c , i senare fallet
däremot Östergötlands, Kristianstads, Gäfleborgs, Malmöhus och
Södermanlands län med procenttalen 7-6, 5"8, 5-o, 4-9 och 4'5.
Af rikets städer hade Stockholm, Göteborg, Malmö, Gäfie
och Eskilstuna att uppvisa de flesta sjukkassorna, nämligen resp.
195, 143, 5 1 , 35 och 25, samt Stockholm, Göteborg, Malmö,
Norrköping och Eskilstuna 1 ) de flesta sjukkassemedlemmarne,
nämligen resp. 68,629, 12,759, 10,067, 7,060 och 6,864.
Sedan under året sjukkassor blifvit registrerade hos bland
andra äfven magistraterna i Uddevalla och Ulricehamn, voro
endast följande 15 stadssamhällen utan registrerade sjukkassor,
nämligen: Vaxholm, Oregrund, Vimmerby, Simrishamn, Skanör
med Ealsterbo, Laholm, Kungsbacka, Kungälf, Strömstad, Askersund, Nora, Säter, Skellefteå, Piteå och Haparanda.
Om antalet registrerade sjukkassor och antalet medlemmar
inalles betraktas i förhållande
till rikets folkmängd, visar det
sig, att vid 1902 års slut på hvarje 10,000-tal af befolkningen
kommo i medeltal 3-4 registrerade sjukkassor, och vidare, att
sammanlagda antalet sjukkassemedlemmar vid samma tidpunkt
utgjorde mer än 6 2 proc. af hela folkmängden. Betraktas
städerna och landsbygden hvar för sig, befinnes antalet kassor
i medeltal pr 10,000 invånare hafva utgjort 7'6 i städerna och
ej mer än 2-2 å landsbygden, och sammanlagda antalet medlemmar i registrerade sjukkassor 14-6 proc. af invånareantalet
i städerna, men endast 2-8 proc. å landsbygden.
Med afseende å såväl nyss anförda som äfven öfriga i redogörelsen förekommande siffror, hvilka antingen angifva det samfällda medlemsantalet vare sig i och för sig eller i förhållande
till folkmängden för ett större eller mindre antal kassor med
delvis gemensamt verksamhetsområde, äfvensom beträffande
sådana, som äro med tillhjälp af dessa siffror beräknade,
må anmärkas, att hänsyn icke kunnat tagas därtill, att ofta å
sådana orter eller områden, där flere sjukkassor vid sidan af
hvarandra utöfvat sin verksamhet, exempelvis i de större städerna, samma person tillhört mer än en kassa och på den grund
') Med bortseende från Xykterhetsväimernas allmänna sjuk- och begrafningskassa.
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medräknats flere gånger. Ifrågavarande siffror äro därför i
vissa fall endast af ett relativt värde.
Det genomsnittliga antalet medlemmar inom de registrerade
sjukkassorna — med bortseende från kassor, om hvilkas medlemsantal uppgift saknas — utgjorde vid redogörelseårets slut
187. De enskilda kassorna företedde likväl rätt stora afvikelser
i detta afseende; en tydlig olikhet framträdde särskildt emellan
städernas och landsbygdens kassor. Medelantalet medlemmar
inom stadskassorna uppgick sålunda till 196, under det att
medelantalssiffran för landskassorna stannade vid 132.
Vid beräkningen af medeltalet för städernas kassor har i
öfverensstämmelse med det tillvägagångssätt, som tillämpats i
åtskilliga fall i det föregående, de båda förutnämnda stora
kassorna, nämligen Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa, uteslutits. I
samband härmed må ännu en gång erinras om det i det föregående anmärkta förhållandet, att en del stadskassor också räkna
medlemmar på landsbygden och någon gång omvändt, hvadan
dessa siffror måste upptagas med en viss reservation.
En uppdelning af de registrerade sjukkassorna i storleksgrupper ter sig på sätt, som nedanstående tabell utvisar.
Sjukkassorna, grupperade efter storlek.
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Ur tabellen uteslutna äro, förutom de vid årets slut upphörda kassorna, jämväl de 12 af städernas och 12 af landsortens kassor, hvilka icke lämnat uppgifter om antalet medlemmar.
Af tabellen framgår, att 908 kassor, eller 52"9 procent af
samtliga, hvaraf 421 i städerna och 487 å landsbygden —
d. v. s. respektive 495 och 56-2 proc. — räknade ett antal
medlemmar om högst 100. Bland dessa ägde 21 ett medlemsantal understigande 25, d. v. s. mindre än det för registreringminsta erforderliga.
De kassor, hvilkas medlemsantal öfversteg 2,000, voro,
utom förutnämnda Nykterhetsfolkets sjukkassa, registrerad hos
magistraten i Oskarshamn, och Nykterhetsvännernas allmänna
sjuk och begrafningskassa, registrerad hos magistraten i Eskilstuna, följande: Föreningen »Enighet ger Styrka» med 13,191
medlemmar, Svenska typografförbundets sjuk- och begrafningshjälpskassa med 2,995 medlemmar, Sveriges ungdoms och
ålderdoms 10,000 man- och kvinnoförening med 2,409 medlemmar, Föreningen Vänfast med 2,023 medlemmar, alla fyra
registrerade hos öfverståthållareämbetet, samt slutligen Svenska
statsbanepersonalens olyckfallsförsäkringsförening, registrerad
hos magistraten i Falköping, med 2,605 medlemmar.
Det stora flertalet af de registrerade sjukkassorna voro på
samma gång begrafningskassor, hvilka genom reglementariska bestämmelser förpliktigat sig att vid medlems död utbetala s. k. begrafningsh jälp åt efterlefvande anhöriga eller till den aflidnes rättsinnehafvare, då anhöriga icke finnas, eller ock, i sistnämnda fall,
åtminstone bekosta den dödes begrafning. Sålunda voro icke
mindre än 1,613 af samtliga vid 1902 års slut i verksamhet
varande kassor på samma gång sjuk- och begrafningskassor, under
det att endast 128 voro uteslutande sjukkassor. Én af de i redogörelsen upptagna kassorna, nämligen Enköpings hundramannakassa, registrerad hos magistraten i Enköping, har, ehuru registrerad, befunnits vara enbart begrafningskassa. Med bortseende från sistnämnda kassa, fördela sig öfriga registrerade sjukkassor och deras medlemmar på sjuk- och begrafningskassor
samt enbart sjukkassor, om därvid jämväl städer och landsbygd betraktas livar för sig, på följande sätt:

KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET.

17*

Sjuk- och begrafhingskassorna utgjorde följaktligen 92-6
proc. af samtliga registrerade sjukkassor och omfattade 953
proc. af kassornas medlemmar.
Af samtliga registrerade sjukkassors alla medlemmar utgjorde 76'6 proc. män och följaktligen 23-4 proc. kvinnor.
Sammanlagda antalet manliga medlemmar inom samtliga kassor
utgjorde i enlighet härmed 9'7 proc. och antalet kvinnliga
medlemmar 2"8 proc. af hela rikets resp. manliga och kvinnliga
befolkning; betraktas städerna och landsbygden hvar för sig,
voro motsvarande procenttal för städerna resp. 290 och 8-9
proc, samt för landsbygden resp. 4"7 och To proc. Med
afseende på de båda könens olika förekomst inom olika kassor
äro dessa att hänföra till tre skilda klasser, allteftersom medlemmarne utgöras af endast män, såväl män som kvinnor, eller
endast kvinnor. Omfattningen af dessa olika klasser med afseende på såväl antal kassor som antal medlemmar af ena
och andra könet dels i städerna och landsbygden hvar för sig,
dels i hela riket framgår af följande tabell, hvilken afser alla de
kassor, från hvilka uppgifter föreligga:
Sjukkassorna, fördelade efter medlemmarnes kön.
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Flertalet, eller 59-9 p r o c , af samtliga kassor omfattade sålunda såväl manliga som kvinnliga medlemmar; procenttalet
för de senare inom dessa kassor uppgick till 30"5. Antalet
kassor med endast manliga medlemmar, af hvilka de flesta på
grund af stadgebestämmelser eller tradition icke medgåfvo tillträde för kvinnor, utgjorde emellertid 38-3 proc. af samtliga.
.Ett ringa fåtal sjukkassor däremot voro upprättade uteslutande
för kvinnor.
I fråga om förhållandet mellan de registrade sjukkassornas
medlemmar och folkmängden måste hänsyn jämväl tagas därtill,
att vissa åldrar icke äro representerade inom kassorna. I regel
är sålunda medlemskap endast medgifvet vuxna personer. E n
öfversikt öfver de gällande bestämmelserna i detta hänseende
lämnas i den tabell öfver »Minimiålder för inträde», hvilken å
sid. 40° i det följande i annat sammanhang meddelats. Tabellen
visar, att 82-8 proc. af samtliga kassor (8CH proc. af städernas
och 85-5 proc. af landsbygdens) föreskrifva en minimiålder för
inträdande personer; i de flesta fall är denna minimiålder 15
ä 18 år.
Afven i de fall, då stadganden af ifrågavarande
slag icke finnas, torde dock tämligen undantagslöst inträde
medgifvas endast vuxna personer.
Sjukkassornas uppgifter
lämna äfven vissa upplysningar angående förekomsten af olika
åldrar bland medlemmarna; dessa uppgifter hafva emellertid,,
i likhet med hvad förut ägt rum, fortfarande måst lämnaa
obeaktade vid bearbetningen.

2. De registrerade sjukkassornas ekonomiska
förhållanden.1)
De registrerade sjukkassornas inkomster under år 1902"
uppgingo till sammanlagdt 3,618,545 kr. 68 öre, hvaraf på
städernas kassor kommo 2,626,986 kr. 10 öre och på landsbygdens 991,559 kr. 58 öre. E n öfversikt öfver de olika
slagen af inkomster och deras storlek lämnas i följande tablå:
') Vid beräkning af do medeltal, som förekomma i detta och följande kapitel, har hörtsetts frän ett mindre antal kassor, som lämnat ofullständiga eller med öfriga ej jämförliga,
uppgifter.
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Sjukkassornas inkomster å r 1902.

I samband härmed hänvisas till tablån å sidd. 3 4 ° — 3 5 ° , i
hvilken äro meddelade summorna af de registrerade sjukkassornas inom hvarje län inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
Den relativa storleken af de olika inkomstposterna gestaltade sig i genomsnitt på följande sätt, om dels städernas och
landsbygdens kassor, dels sjuk- och begrafningskassor och enbart
sjukkassor betraktas hvar för sig:
Inkomsternas storlek (i %) inom kassor af olika slag.

Af de olika slagen af inkomster utgjorde medlemmarnes
af gifter och bidrag den ( hufvudsakligaste delen, uppgående, om
samtliga kassor tagas tillsammans, till 78"2 proc. af hela inkomstbeloppet. De mindre betydande posterna: inträdesafgifter
') Se specifikation å sid. 23*.

20*

DE

REGISTRERADE

SJUKKASSORNAS

EKONOMISKA

FÖRHÅLLANDEN.

och böter äro därvid icke inberäknade; dessa poster uppgingo
under år 1902 till resp. 74,197 kr. 54 öre och 39,538 kr. 97
öre, och äro inbegripna bland »öfriga inkomster».
Med afseende på de båda posterna regelbundna afgifter
och utdebiterade bidrag, på hvilka medlemmarnes hufvudsakliga
tillskott äro fördelade, är att märka, att desamma till sin inbördes storlek förete stora olikheter inom olika kassor, beroende
bland annat därpå, att medan vissa kassor upptaga bidrag af
medlemmarne uteslutande eller i mer eller mindre öfvervägande
grad i form af regelbundna årsafgifter, andra kassor däremot,
i mån af behof, mer eller mindre uteslutande på medlemmarne
uttaxera de erforderliga bidragen. Under redogörelseåret hafva
sålunda, om man bortser från de kassor, hvilka härom icke
lämnat uppgifter, 1,018 stycken — 914 sjuk- och begrafningskassor och 104 enbart sjukkassor, hvaraf 468 stadskassor och
550 landskassor — upptagit uteslutande regelbundna afgifter
till ett sammanlagdt belopp af 1,360,484 kr. 81 öre; inom 517
kassor — 507 sjuk- och begrafningskassor och 10 sjukkassor,
hvaraf 280 stadskassor och 237 landskassor — hafva jämte
regelbundna afgifter, hvilkas sammanlagda belopp uppgått till
837,934 kr. 88 öre, jämväl uttaxerade bidrag om tillhopa 421,153
kr. 29 öre, eller 33-4 proc. af hela summan af båda slagen afgifter tillhopa, blifvit upptagna; inom 181 kassor hafva endast
bidrag på grund af uttaxering förekommit till ett belopp af
sammanlagdt 211,147 kr. 77 öre, och slutligen hafva ett fåtal
kassor — 4 st. — hvarken upptagit regelbundna afgifter eller
utdebiterade bidrag.
Den genomsnittliga afgiften pr medlem utgjorde 9 kr.
9 öre; inom städernas kassor var motsvarande siffra något
större, eller 10 kr.. 75 öre, inom landsbygdens kassor däremot
ej mer än 6 kr. 8 öre. Betraktas åter å ena sidan sjuk- och
begrafningskassor och å andra sidan enbart sjukkassor, belöpte
sig inom de förra genomsnittsafgiften till 9 kr. 18 öre, inom
de senare till endast 6 kr. 97 öre. E n tydlig olikhet i fråga
om storleken af de utdebiterade bidragen framträder mellan
sjuk- och begrafningskassorna samt de rena sjukkassorna; orsaken
härtill är emellertid att finna däri, att de förra ofta genom
uttaxering upptaga de för utbetalande af begrafningshjälp erforderliga medlen.
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Beräknas de genomsnittliga beloppen å regelbundna afgifter och uttaxerade bidrag särskildt för de tre olika grupper
af kassor, som kunna uppställas med hänsyn till de nyss förut
anförda tre olika sätten för upptagande af medlemsbidragen,
erhållas de resultat, som meddelas i efterföljande trenne
öfversikter:
Segelbundna årliga afgiftens storlek i genomsnitt pr medlem inom kassor, som
upptagit endast dylika afgifter.

BegeVmndna årliga afgiftens samt de uttaxerade bidragens
storlek i genomsnitt pr medlem inom kassor, som
upptagit afgifter af båda slagen.

Uttaxerade bidragens storlek i genomsnitt
pr medlem inom kassor, som upptagit
endast dylika afgifter.

De af staten lämnade s. k. förvaltningsbidragen uppgingo,
såvidt af uppgifterna framgår, till sammanlagdt 291,468 kr.
42 öre — 8"i proc. af det totala inkomstbeloppet — ett belopp,
som med 31,423 kr. 68 öre öfverstiger motsvarande belopp för
närmast föregående år. Af förvaltningsbidragen tillföllo städernas kassor sammanlagdt 165,664 kr. 55 öre och landsbygdens kassor 125,803 kr. 87 öre. Ifrågavarande belopp utgingo
l
) De grupper i hvilka hithörande kassor äro uppdelade, omfatta endast ett filtal kassor,
hvarför här angifna siffror äro i relativt hög grad beroende af tillfälliga förhållanden
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enligt de år 1890 fastställda bestämmelser och grunda sig på
kassornas minsta antal afgiftspliktiga medlemmar under närmast
föregående år. Den på hvarje sjukkassemedlem kommande
anparten i det under redogörelseåret utanordnade statsbidraget
belöpte sig till 95 öre.
Såvidt af de insända uppgifterna framgår, hafva 1,587 af
de i redogörelsen upptagna kassor, nämligen 793 af städernas
och 79-4 af landsbygdens blifvit af förutnämnda belopp delaktiga. A andra sidan hafva, enligt livad uppgifterna utvisa,
om nian bortser från de 16 stads- och 12 landskassor, från
hvilka inga uppgifter i berörda afseende föreligga, 59 af städernas och 74 af landsbygdens kassor icke uppburit statsbidrag.
Bland dessa voro 106 sådana, som blifvit registrerade under
redogörelseåret, 66 af dessa hade börjat sin verksamhet under
något af åren 1901 eller 1902, under det att 40 kassor redan
tidigare varit i verksamhet.
Enligt i Kungl. statskontoret inhämtade uppgifter utgjorde
sammanlagda beloppet af under år 1902 utanordnade förvaltningsbidrag till registrerade sjukkassor 293,659 kr. 37 öre.
Olikheten med förutnämnda ur sjukkassornas uppgifter erhållna
belopp torde förklaras därutaf, att dels uppgifter från åtskilliga
kassor saknas, dels i några fall förvaltningsbidragen blifvit i
sjukkassornas redogörelser uppförda med afdrag af vissa med
bidragets lyftande förenade kostnader och slutligen förmodligen
äfven däraf, att i ett och annat fall bidraget utanordnats omedelbart före årets slut och af denna anledning först påföljande
år influtit i ifrågavarande kassas räkenskaper.
I följande tablå angifvas sammanlagda beloppen af de under perioden 1 8 9 2 - - 1 9 0 2 till registrerade sjukkassor utanordnade
statsbidrag i enlighet med de uppgifter, som härom blifvit i
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Kungl. statskontoret inhämtade, hvarjämte äfven statsbidragets
procentiska storlek i förhållande till kassornas sammanlagda
utgifter meddelats.
Procenttalen äro beräknade på grund af de i föregående
årgångar af denna redogörelse angifna belopp å såväl statsbidragen som sjukkassornas utgifter; på grund af omständigheter, som i det föregående framhållits, kunna desamma därför
endast betraktas såsom approximativt riktiga.
De i tablån å sid. 19° under rubriken »öfriga inkomster»
upptagna poster äro af växlande natur; de mera betydande
kunna specificeras på följande sätt:
Specifikation af »öfriga inkomster».

Här redovisade inträdesafgifter hafva erlagts inom 1,477,
och böter inom 925 kassor. Garantimedlen, hvilka inom ifrågakommande kassor erlagts af inträdande medlemmar såsom
säkerhet för fullgörandet af deras skyldigheter, med återbetalningsskyldighet för kassan vid medlems död eller utträde ur
densamma, voro fördelade på 203 kassor. Ränteinkomst hade
804 af städernas och 827 af landsbygdens kassor att uppvisa;
uttryckt i procent af tillgångarna vid årets slut, uppgick
denna inkomst för de förra i medeltal till 3-7, för de senare till
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4 - i. Ett antal af 35 kassor hade under året inkomst af hyror
för fastigheter eller inventarier. I tablån icke specificerade
»andra» inkomster äfvensom inkomster af fester eller liknande
tillställningar fördela sig på 816 kassor. I ett ganska stort
antal fall liafva gåfvor och bidrag af utomstående under året
kommit de registrerade sjukkassorna till del. Häribiand äro i
främsta rummet att nämna de ifrån sjukkassemedlemmarnes
arbetsgifvare. De fall, då sådana bidrag förekommit, utgöra
115, hvaraf 43 kommo på städernas och 72 på landsbygdens
kassor. Af närbesläktad natur äro de böter o. d. frän fabriker,
som tillfallit 15 kassor. De fall, då registrerad sjukkassa mottagit direkta bidrag af kommunen, utgjorde 62; af dessa kassor
voro 40 stadskassor och 22 landskassor. Bidragen i dessa fall
hafva uppgått till sammanlagdt 6,840 kr. 49 öre.
Vid sidan af förutnämnda gåfvor och bidrag af utomstående hafva i många fall andra bland kassornas inkomster
icke upptagna medel, ofta till afsevärdt belopp, under året
direkt, utan kassans förmedling kommit medlemmarne till godo
i form af kostnader för läkarevård och medicin, bestridda af
utomstående, hufvudsakligen arbetsgifvare. I uppgifterna närmare
angifua äro 102 fall, då arbetsgifvarne bestridt kostnader af
ifrågavarande slag. I 59 af dessa fall af hvilka 17 kommo på
städernas och 42 på landsbygdens kassor, med tillsammans resp.
3,844 och 9,090 medlemmar, hafva sålunda arbetsgifvare i förra
fallet med 21,912 kr. 51 öre i senare fallet med 69,095 kr.
88 öre bekostat såväl läkarevård som medicin; inom 14 stadskassor och 28 landskassor, omfattande resp. 2,392 och 5,035
medlemmar, har på samma sätt enbart fri läkarevård för resp.
7,615 kr. och 12,324 kr. 40 öre kommit medlemmarne till godo;
inom en stadskassa, räknande 29 medlemmar, har medicin enbart
bekostats af arbetsgifvaren med ett belopp af 500 kronor.
Till dessa kommo 88 liknande fall, då beloppen af de af
arbetsgifvare bestridda kostnaderna för läkarevård, medicin eller
båda delarna icke kunnat angifvas. I 36 af dessa fall, omfattande 8 stadskassor och 28 landskassor med ett sammanlagdt
medlemsantal om resp. 2,932 och 5,655, hafva arbetsgifvare
bekostat såväl läkarevård som medicin, i 51 fall, hvaraf 11
afse stadskassor och 40 landskassor med resp. 1,700 och 7,575
medlemmar, har enbart läkarevård bekostats, i ett fall slutligen,,
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en stadskassa med 65 medlemmar, har arbetsgifvaren bekostat
endast fri medicin.
De registrerade sjukkassornas utgifter u n d e r året voro
följande:
Sjukkassornas utgifter år 1902.

Under rubrikerna »kontant sjukhjälp», »begrafningshjälp»
samt »läkarearfvoden, medicin o. d.» äro icke inbegripna kostnader af ifrågavarande slag för sjukkassemedlemmarnes anhöriga,
utan hafva dessa upptagits bland »öfriga utgifter? - Detta är
äfven fallet i efterföljande tablå, i hvilken äro angifna de procenttal, med hvilka de olika utgiftsposterna i n g i n g o i totalsumman inom de olika grupperna af kassor:
Utgifternas storlek (i %) inom olika slag af kassor.

1

) Se specifikation å sid. 29.
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Inom samtliga kassor tillsammantagaa belöpte sig utgifterna för kontant sjukhjälp, begrafningshjälp samt läkarearfvoden, medicin o. d., om hithörande utgifter för medlemmarnes
anhöriga jämväl inberäknas, till 87-9 proc. af utgifternas totalsumma, medan för förvaltningskostnader och »öfriga utgifter»
motsvarande procenttal voro resp. 10"3 och 1 8 ; i sistnämnda
tal ingå dock återbetalda garantimedel med 0"5 proc.
Kontant sjukhjälp har under året utbetalts af samtliga
kassor med undantag af 3 stadskassor och 9 landsortskassor,
af hvilka flertalet, eller 7 kassor, utöfvat sin verksamhet endast
under en del af året. Undantagen omfatta äfven en kassa,
som för under året inträffade sjukdomsfall endast bestridt vissa
kostnader för läkarevård och medicin. Den genomsnittliga utgiften pr medlem för sjukhjälp under året gestaltade sig på
följande sätt inom olika grupper af kassor:
Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt pr medlem.

Af samtliga 1,613 sjuk- och begrafningskassor — inkl.
Enköpings hundramannakassa — har under redogörelseåret
begrafningshjälp
utbetalts af 560 bland städernas kassor med
sammanlagdt 328,591 kr. 87 öre, samt af 396 bland kassorna
på landsbygden med ett sammanlagdt belopp uppgående till
58,613 kr. 36 öre. Nyssnämnda tvenne belopp motsvara en
genomsnittlig utgift pr medlem inom samtliga sjuk- och begrafningskassor af resp. 1 kr. 70 öre för städernas och 56 öre för
landsbygdens kassor, samt 1 kr. och 30 öre för samtliga kassor.
Dessa siffror hänföra sig till antalet medlemmar inom de sjukkassor,
med hvilka ifrågavarande begrafningskassor äro förenade; i många
fall torde dock inom en kombinerad sjuk- och begrafningskassa
medlemsantalet i sjukkassan vara ett annat än i begrafningskassan.
På grund af de ofullständiga uppgifter, som lämnats angående
antalet dödsfall, har det genomsnittliga beloppet å begravningshjälpen icke kunnat beräknas. De fall, då begrafningshjälp
lämnats vid medlems hustrus eller barns död, äro icke inberäk-
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nade i dessa siffror. I ett fall har begrafningshjälp till mindre
belopp undantagsvis utbetalts äfven af enbart sjukkassa.
De fall, då kassorna lämnat direkt bidrag till läkarearfvoden,
medicin o. d. för medlemmarna, omfatta inalles 394 kassor,
nämligen 236 af städernas och 158 af landsbygdens; af dessa
voro 371 sjuk- och begrafningskassor och 23 enbart sjukkassor.
Samtliga dessa kassor omfattade i medeltal under året 71,932
medlemmar, af hvilka 49,089 kommo på städernas och 22,843
på landsbygdens kassor. De för ifrågavarande ändamål utbetalda
beloppen uppgingo till 58,460 kr. 47 öre inom hithörande
stadskassor och till 35,431 kr. 17 öre inom landskassorna.
Hela antalet registrerade sjukkassor, inom hvilka understöd i form af läkarearfvoden, medicin o. d., däri inberäknadt
fri sjukhus- och hospitalsvård, under året förekommit, oafsedtom helt och hållet på ifrågavarande sjukkassas egen, eller på
arbetsgifvares, eller slutligen till en del på kassans och till en
del på arbetsgifvares bekostnad, utgjorde 555. Af dessa voro
280 stadskassor och 275 landskassor, de förra omfattade sammanlagdt 57,548, de senare 44,868 medlemmar. Beloppen af
de erlagda kostnaderna hafva angifvits i 477 fall, af hvilka 2(51
voro stadskassor med 53,018 och 216 landskassor med 34,442
medlemmar, och uppgingo till resp. 88,487 kr. 98 öre och
116,851 kr. 45 öre.
Förvaltningskostnaderna
under året hafva liksom tillförene
ställt sig afsevärdt dyrare för städernas än för landsortens
kassor, hvilket framgår dels af de i tablån å sid. 2 5 ° meddelade
procenttal, dels äfven af den beräknade, på hvarje medlem
kommande anparten af ifrågavarande utgiftspost. Den genomsnittliga utgiften pr medlem i förvaltningskostnader utgjorde
nämligen i städerna 1 kr. 26 öre och å landsbygden endast
55 öre.
Sjuk- och begrafningskassorna hade att vidkännas något
större förvaltningskostnader än de rena sjukkassorna; dessa
uppgingo nämligen till 10'4 proc. af samtliga utgifter i förra
fallet, i det senare till ej mer än 9"0 p r o c , motsvarande pr
medlem resp. 1 kr. 2 öre och 65 öre. Kassornas storlek synes
däremot icke hafva utöfvat något inflytande på den relativa
storleken af förvaltningskostnaderna; sålunda ställde sig anparten
af desamma på hvarje medlem i genomsnitt på följande sätt
inom kassor tillhörande olika storleksgrupper:
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Förvaltningskostnader pr medlem inom kassor af olika storlek.

-Jämföras förvaltningskostnaderna med de belopp, som under
aret blifvit till kassorna af statsmedel utanordnade, finner man,
att, frånsedt sådana kassor, som intet statsbidrag erhållit och
hvilkas förvaltningskostnader tillhopa uppgingo till 12,127 kr.
7 öre, inom öfriga kassor de under året lyftade statsbidragens
sammanlagda belopp med 10,351 kr. 66 öre understego kassornas
förvaltningskostnader tillhopa, att emellertid i fråga om städernas
kassor de sammanlagda förvaltningskostnaderna med 78,082 kr.
i)3 öre öfverstego de af kassorna åtnjutna statsbidragen, medan
samtliga landsbygdens kassor af statsbidragen icke blott fått
sina förvaltningskostnader betäckta, utan äfven därutöfver haft
67,731 kr. 27 öre af dem till godo för andra ändamål. Detta
torde hafva sin hufvudsakliga förklaring däri, att statsbidragen
utgå efter en med antalet aftagande proportion till medlemsantalet, på samma g å n g som de större kassorna, såsom ofvan
blifvit påvisadt, till öfvervägande del komma på städerna. ')
De 7 sjukkassor, hvilkas medlemsantal vid årets slut öfverstego
2,000, och hvilka samtliga räknats till stadskassorna, befinnas i
samband härmed hafva under året haft att vidkännas förvaltningskostnader, hvilka med 58,558 kr. 81 öre öfverstego de af
dem lyftade statsbidragen.
') Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nyktcrhotsvänncrnas allmänna sjuk- och begrafningskassa äro här hänförda till städerna.
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Under öfriga utgifter inbegripas till föregående rubriker
icke hänförliga utgiftsposter af växlande slag. En närmare
specifikation af dessa ter sig på följande sätt:
Specifikation af »öfriga utgifter».

Till de i det föregående anförda belopp, som af kassorna
utgifvits för sjukunderstöd af ena eller andra slaget samt begrafningshjälp komma sålunda de ofvan meddelade, hvilka
emellertid kommit uteslutande medlemmars utanför kassorna
stående anhöriga till godo. Detta har ägt rum i fråga om
kontant sjukhjälp inom 3 af städernas och 7 af landsbygdens
kassor, i fråga om begrafningshjälp inom resp. 92 och 50 kassor;
fri läkarevård, medicin o. d. till anhöriga, endera uteslutande
eller bådadera samtidigt, har förekommit inom 8 stads- och 6
landskassor. Inom 223 kassor har återbetalning under året
skett af delägares å egna konton innestående garantimedel. De
under de båda sista rubrikerna i tablån anförda belopp fördela
sig på resp. 23 och 378 kassor.
Samtliga kassorna hade att tillsammans uppvisa en behållning af arets verksamhet, uppgående till 582,671 kr. 86 öre,
hvaraf 361,566 kr. 30 öre tillföllo städernas och 221,105 kr.
56 öre landsbygdens kassor. I procent af hela inkomstbeloppet
utgjorde denna behållning för samtliga kassor tillsammantagna
161, och för städernas och landsbygdens kassor, tagna livar
för sig, resp. 138 och 22'3; de motsvarande procenttalen för
sjuk- och begrafningskassor å ena sidan och de rena sjukkassorna å den andra, voro resp. 15-8 och-24-8. Den förlust,
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som drabbat vissa kassor, har här frånräknats. I själfva verket
hade endast 1,383 kassor att uppvisa öfverskott af årets verksamhet, uppgående till sammanlagdt 647,304 kr. 90 öre, medan
inom 337 kassor utgifterna öfverstego inkomsterna med större
eller mindre belopp, tillsammans uppgående till 64,633 kr.
4 öre. Af sistnämnda kassor voro 220 stadskassor och 117
landskassor, 320 voro sjuk- och begrafningskassor, 17 enbart
sjukkassor. I 28 fall, omfattande 26 sjuk- och begrafningskassor och 2 sjukkassor, uppgick förlusten till mer än 500 kr.;
bland dessa funnos 6 fall, samtliga bland kassor af det förstnämnda slaget, då förlusten öfversteg 1,000 kr. och bland dessa
ett fall, en stadskassa med 504 medlemmar, då förlusten uppgick till mer än 3,000 kr.
Om inkomster och utgifter af olika slag i genomsnitt pr
medlem och år, med fördelning på de viktigaste hufvudrubrikerna, jämte motsvarande behållning beräknas med tillhjälp af
sjukkassornas uppgifter för år 1902, ter sig resultatet på följande
sätt för de olika grupperna af kassor:
Inkomster och utgifter samt behållning i genomsnitt pr medlem.
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De registrerade sjukkassorna förfogade vid 1902 års slut
öfver följande tillgångar:
Sjukkassornas tillgångar den 31 dec. 1902.

Ä andra sidan förefunnos skulder och oreglerade utgifter till
följande belopp:

De nu anförda beloppen af sjukkassornas skulder äro till synes
afsevärdt större än de motsvarande i redogörelsen för år 1901
anförda. Till öfvervägande del beror detta emellertid därpå, att
i föreliggande redogörelse bland skulderna äfven medräknats
de i nedan meddelade specifikation öfver sjukkassornas skulder
närmare angifna icke obetydliga belopp, som medlemmarna inbetalt å egna konton såsom garanti för fullgörandet af sina
skyldigheter, och hvilka vanligen förvaltas af kassan med återbetalningsskyldighet vid resp. medlemmars utträde ur kassan
eller vid deras död. I redogörelsen för år 1901 hafva däremot ifrågavarande garantimedel icke upptagits bland skulderna,
hufvudsakligen på grund af den ofullständighet, som primäruppgifterna i detta afseende företedde.
l

) Jfr specifikation ä sid. 32 *.
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Enligt ofvanstående öfversikt utgjorde sjukkassornas tillgångar öfver skulder vid årets slut sammanlagdt 5,577,809 kr.
14 öre, hvaraf å ena sidan städernas kassor förfogade öfver
3,432,261 kr. 94 öre och 2,145,547 kr. 20 öre kommo på landsbygdens kassor, medan å andra sidan på sjuk- och begrafningskassornas andel kommo 5,321,677 kr. 87 öre, på de rena sjukkassornas åter 256,131 kr. 27 öre.
Den på hvarje medlem kommande andelen i sjukkassornas besparingar ställde sig inom olika grupper af kassor på följande sätt:
Tillgångar öfver
skulder pr medlem
vid 1902 års slut.

En närmare specifikation af sjukkassornas öfriga tillgångar
lämnar följande tabell:
Specifikation af »öfriga tillgångar».
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Med tillhjälp af de här och i öfversikten å sid. 31 meddelade siffror befinnes den relativa storleken af sjukkassornas
tillgångar af olika slag, fördelade på några färre hufvudrubriker,
ställa sig på följande sätt:
Den relativa storleken af sjukkassornas tillgångar af olika slag
den 31 dec. 1902.

Till hufvudsaklig del voro följaktligen kassornas tillgångar
placerade i banker. Inalles 797 stadskassor och 772 landskassor
ägde vid årets slut på nyssnämnda sätt placerade medeL Den
kontanta kassabehållningen fördelar sig på 1,498 kassor. Bland
tillgångar af annat slag märkas i främsta rummet sådana bestående uti fordringar enligt revers; dessa fördelade sig på 128
af städernas och 177 af landsbygdens kassor. Vidare hade 23
af städernas och 71 af landsbygdens kassor en hufvudsaklig del
af sina kontanta medel innestäende hos arbetsgifvare. Obligationer
eller aktier förekommo bland 53 af städernas och 14 af landsbygdens kassors tillgångar. Af stadskassorna voro 6 och af
landskassorna lika många ägare af fastighet; de upptagna bokförda inventarierna fördelade sig på 281 kassor. Utestående
fordringar — till hufvudsaklig del icke inbetalda medlemsafgifter — samt i tablån icke närmare specificerade andra tillgångar hänföra sig till 370 kassor.
3
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Registrerade sjukkassors inom de olika länen inkomster och utgifter

') Uteslutna äro här de 6 kassor, som under året upphörde med sin verksamhet.
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under år 1902 samt tillgångar och skulder vid samma års slut.1)

') För närmare belysning af skillnaden mellan skuldsummorna vid ifrågavarande och närmast föregående års
>t hänvisas till sid. .'il*.'

sll
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Kassornas skulder kunna specificeras på följande sätt:
Specifikation af sjukkassornas skulder.

Hela skuldsumman fördelar sig på 245 af städernas och
163 af landsbygdens kassor, af hvilka 393 voro sjuk- och begrafningskassor och 15 enbart sjukkassor. Skuldsatta på grund
af lån voro bland kassor i städerna 12 sjuk- och begrafhingskassor och 1 ren sjukkassa, bland kassor i landsbygden 10 af
det förra och 2 af det senare slaget. I ofvanstående tablå upptagna garantimedel afse 166 stadskassor och 62 landsortskassor;
af dessa voro 222 sjuk- och begrafningskassor och 6 rena sjukkassor; i fråga om beloppet af innestående garantimedel förete
emellertid sjukkassornas uppgifter ännu ofullständigheter, som
icke kunnat kompletteras. Oreglerade utgifter och andra skulder
fördelade sig på resp. 87 och 131 kassor.
Endast undantagsvis belöpte sig skulderna i de enskilda
fallen till mera afsevärda belopp, inom 144 kassor — 141 sjukoch begrafningskassor och 3 enbart sjukkassor — uppgick
emellertid skuldsumman till mer än 500 kr. I 19 fall, däraf 7
bland de nyss nämnda, öfverstego skulderna kassans tillgångar,
i ett af dessa uppgick bristen till mer än 600 kr. I det ogynnsammaste af samtliga fall uppgick den pr medlem kommande
parten af skulden till 8 kr. 86 öre; hela skuldens belopp —
oreglerad sjukhjälp — uppgick härvid till något öfver 300 kr.

3. Sjukdomsfallens frekvens och varaktighet.
Understödens storlek.1)
I tab. å sid. 40 lämnas en öfversikt öfver antal sjukdomsfall och sjukdagar, för hvilka sjukhjälp under redogörelseåret
utgått, inom de registrerade sjukkassorna i de olika länen. Såsom däraf framgår redovisades i de registrerade sjukkassornas
uppgifter för år 1902 inalles 84,086 sjukdomsfall, hvilka fördelade sig på de båda könen inom å ena sidan städernas och
å andra sidan landsbygdens kassor på följande sätt:
Antal

sjukdomsfall.

Dessa sjukdomsfall äro emellertid endast sådana, för hvilka
kontant sjukhjälp utbetalts till de sjuka från respektive kassor,
under det att de sjukdomsfall, som drabbat medlemmar under
väntetid, karenstid, efter öfverskriden längsta medgifna understödstid etc, och sålunda icke berättigat till understöd, eller
för hvilka af annan anledning kontant sjukhjälp icke utbetalts
till de sjuke, ej äro medräknade. Såväl här som i andra i redogörelsen förekommande fall, då fråga är om antal sjukdomsfall
äfvensom antal sjukdagar, eller ock andra på kännedomen om
dessa tal grundade siffror, bör dessutom iliågkommas, att ett
förmodligen icke obetydligt antal sjukdomsfall, som dock ej
kan angifvas, afser personer, hvilka samtidigt åtnjutit sjukunderstöd från mer än en registrerad sjukkassa. Dessa sjukdomsfall äro därför medräknade minst två gånger.
Uppgifter angående det mot sjukdomsfallen svarande antalet sjuka personer hafva visserligen lämnats från ett stort
antal sjukkassor, emellertid saknas likväl uppgifter i detta hänseende i 732 fall.
') Jfr noten å sid. 18 *.
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En närmare granskning af frekvensen af sjukdomsfallen
bland sjukkassornas manliga och kvinnliga medlemmar, dels
livar för sig, dels tillsammantagna, med särskiljande jämväl af
städernas och landsbygdens kassor, ger vid handen följande:
Antal sjukdomsfall på 100 medlemmar.

Sjukdomsfallen omfattade 1,799,564 sjukdagar, för hvilka
sjukhjälp utgått; dessa fördelade sig på män och kvinnor inom
dels städernas, dels landsortens kassor på följande sätt:
Antal

understödsdagar.

De sjukdagar, som här äro redovisade på grundvalen af
sjukkassornas uppgifter angående antal sjukdagar, för hvilka
sjukhjälp under året utgått, angifva i fråga om de enskilda
sjukdomsfallen ofta nog icke hela den tid, som ifrågavarande
sjukdomsfall omfattat, utan endast den del däraf, hvarunder den
sjuke varit understödsberättigad och uttagit understöd. Till
följd af vissa mycket ofta förekommande stadgebestämmelser,
för hvilka i nästföljande kapitel närmare redogöres, hafva emellertid i ett tvifvelsutan mycket stort antal fall en längre eller
kortare tid, under hvilken den sjuke af ena eller andra anledningen icke åtnjutit sjukhjälp, frånräknats den verkliga sjukdomstiden.
Med användande af nyss meddelade siffror erhållas följande
genomsnittstal, angifvande antalet understödsdagar i medeltal på
hvarje sjukdomsfall:
Antal understöäsdagar på hvarje
sjukdomsfall.

SJUKDOMSFALLENS

FREKVENS.

UNDERSTÖDENS

STORLEK.
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En. måttstock för bedömandet af å ena sidan det genomsnittliga behofvet af sjukunderstöd eller sjukligheten, såvidt
fråga är om de sjukdomsfall, som berättiga till sjukhjälp, och å
andra sidan de kraf på understödsbidrag, som varit ställda på
hvarje enskild sjukkassemedlem, erhålles, om antalet sjukdagar
fördelas på hvarje medlem. De medeltal, som på detta sätt erhållas, blifva i olika fall följande:
Antal understödsdagar pr medlem.

I samband härmed meddelas i nedanstående tvenne öfversikter den kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt dels pr
sjukdomsfall, dels pr sjukdag inom olika slag af kassor:
Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt
pr sjukdomsfall.

Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt
pr sjukdag.

Beträffande antalet dödsfall föreligga endast ofullständiga
uppgifter, enär i regel endast sådana dödsfall i sjukkassornas
redogörelser kommit till synes, som stått i samband med sjukdomsfall, för hvilka under året sjukhjälp utgått. Åfven i fråga
om dessa torde dock i många fall uppgifterna icke kunna göra
anspråk på fullständighet. Sålunda visar det sig, att åtskilliga
kassor uppgifvit sig hafva under året utbetalt begrafningehjälp,
utan att på annat sätt i redogörelsen angifvits, att dödsfall under
året inträffat bland medlemmarna. De redovisade dödsfallens
antal uppgick emellertid till 2,521, af hvilka 2,049 afsågo män
och 472 kvinnor.
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Antal delägare samt understödsberättigade sjukdomsfall och
sjukdagar under år 1902 inom registrerade sjukkassor
i de olika länen.1)

1

) Uteslutna äro här de (5 kassor, hvilka under årets lopp upphörde med sin Terksamhct.

4. De registrerade sjukkassornas reglementariska
bestämmelser.1)
Efterföljande öfversikt öfver några af de viktigare stadgebestämmelser, som reglera de registrerade sjukkassornas verksamhet, grundar sig på dels uppgifterna i tab. III i redogörelsen
för år 1900, dels de motsvarande uppgifter i fråga om under
åren 1901 ock 1902 nytillkomna kassor, hvilka äro meddelade
i de supplementtabeller, som finnas bifogade tabellbilagorna i
1901 års och här föreliggande redogörelser. En revision af
de uppgifter, som afse äldre kassor, d. v. s. alla som icke blifvit
under redogörelseåret registrerade, hade med hänsyn till de
under föregående år vidtagna stadgeändringar, som troligen förekommit inom åtskilliga kassor, varit behöflig för åvägabringande
af full öfverensstämmelse mellan de i det följande meddelade
uppgifter och de registrerade sjukkassornas under år 1902 gällande stadgar. På grund af härmed förenadt vidlyftigt arbete
samt tidsutdräkt har en dylik revision emellertid nu lika litet
som vid utarbetandet af 1901 års redogörelse kunnat verkställas.
De missvisande uppgifter, som af denna anledning kunna förefinnas i det till grund för efterföljande framställning liggande
material, torde dock till antal eller innebörd icke vara af någon
större betydelse.
De flesta kassors stadgar innehålla bestämmelser, afsedda
att i någon mån åstadkomma ett för kassans verksamhet betryggande urval af de personer, som upptagas såsom medlemmar.
Undantag härifrån bilda i viss mån bl. a. kassor med
obligatoriskt inträde, hvilka under år 1901 förefunnos till ett
antal af 102. Dylika kassor äro i regel afsedda för arbetare,
anställda hos en och samma arbetsgifvare, och hafva merendels
upprättats på dennes initiativ. Vanligen åtnjuta dessa kassor
äfven understöd i en eller annan form af arbetsgifvarne. I en
å nästa sida meddelad tablå lämnas en öfversikt öfver antalet
1) Antal medlemmar afser öfyerallt i följande kapitel medelantalet under året. Frän 8
kassor hafva reglementen icke kunnat erhållas, af hvilken anledning desamma icke kunnat inbegripas i de siffror, som i det följande meddelas.
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och storleken af dessa kassor, med fördelning på städer och
landsbygd samt sjuk- och begrafningskassor och enbart sjukkassor.
Kassor med obligatoriskt inträde.

Till de skyddsbestämmelser, som vanligen tillämpas inom
sjukkassorna, höra bl. a. de stadganden, hvilka fastställa en
högsta eller lägsta ålder för inträde.
E n öfversikt öfver de inom olika kassor tillämpade stadganden angående minimiålder för inträde lämnas i efterföljande
tablå:
Minimiålder för inträde.
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Af tabellen framgår, att närmare 83 proc. af samtliga kassor
(80 proc, af städernas och 86 proc. af landsbygdens) föreskrifva en
minimiålder för inträde, i de flesta fall — 79 proc. af samtliga
kassor — något af åldersåren 15—18 år. Minimiåldern för
inträde är i genomsnitt något lägre bland landsbygdens kassor
än bland städernas; af samtliga landsbygdens kassor medgåfvo
40 proc, af städernas kassor däremot endast 19 proc. inträde
redan vid uppnådda 15 år eller tidigare, därvid bortsedt från
sådana kassor, hvilkas stadgar icke uttryckligen föreskrifva en
undre åldersgräns för inträdande medlemmar. Bland dessa senare
torde äfven i regel inträde medgifvas endast vuxna^ personer.
Flertalet kassor — 91 proc. af samtliga — stadgade äfven
en maximiålder för inträde. Af bela antalet medräknade kassor
voro 67 proc. sådana, inom hvilka högsta medgifna inträdesåldern var fastställd till högst 50 år. I städerna voro i genomsnitt något strängare bestämmelser i detta afseende rådande.
Sålunda var maximiåldern fastställd till högst 45 år inom 46
proe. af stadskassorna, under det att den motsvarande procenten
af landsbygdens kassor uppgick till endast 18.
Maximiålder för inträde.

Till förebyggande af, att personer med mindre godt hälsotillstånd, detta må bero på tillfälliga omständigheter eller ej,
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antagas till medlemmar, äro de inträdessökande oftast ålagda att
förete läkarebetyg eller förord af förutvarande medlemmar.
Af besläktad natur är den inom ett stort antal kassor
tillämpade bestämmelsen, att nyantagen medlem skall hafva tillhört kassan under viss längre eller kortare tid, s. k. väntetid,
innan rätt till understöd vid sjukdom tillkommer honom. Väntetidens längd inom olika kassor framgår af nedan meddelade tablå.
Kassornas fördelning efter väntetidens längd.

Nära 60 proc. af samtliga kassor tillämpade således en
väntetid för nytillträdande medlemmar; af dessa föreskrefvo öfver
47 proc. en väntetid af högst 3 månader. Väntetiden synes
vara något längre tilltagen inom landsortskassorna än inom
städernas kassor.
En väntetid, ehuru af annan natur, tillämpas dessutom ofta
nog på så sätt, att medlem ej blir delaktig af rätt till sjukhjälp, förr än vissa afgifter blifvit af honom erlagda till kassan.
Bestämmelserna härom äro mycket växlande.
1) Bäraf 1 kassa med okändt antal medleramar.
)
» 5 kassor
0)
» 4
4
)
» 3
5
)
» 2
2
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Å andra sidan innehålla de flesta kassors reglementen
föreskrifter, afsedda att inskränka den tid, hvarunder sjukhjälp
må utbetalas till samma person, som drabbas af ofta återkommande sjuklighet eller kronisk sjukdom. Olika kassors bestämmelser i detta afseende äro sinsemellan synnerligen varierande. I de flesta fall föreskrifves, att sjukhjälp ej får utgå,
åtminstone med oafkortadt belopp, till samma person för mer
än ett visst antal dagar under loppet af ett år, ibland kalenderåret, i andra fall tidslängden ett år, räknad från den tidpunkt, då ifrågavarande person insjuknade. Ofta skärpas därjämte dessa bestämmelser genom ytterligare inskränkningar i
rätten till sjukhjälp antingen genom afdrag å sjukhjälpens vanliga
belopp eller ock genom afkortning å den vanliga understödstiden pr år under ett antal följande år, sedan sjukhjälp ett år
åtnjutits under längsta medgifna tid. I andra fall föreskrifves,
ofta med liknande inskränkningar, att den kontanta sjukhjälpen ej må tilldelas samma person till mer än ett visst belopp under en viss begränsad tid, eller att understödet begränsas
till sitt belopp eller med afseende på tiden för dess åtnjutande,
när fråga är om samma under längre tid varande sjukdom
o. s. v.
A följande sida meddelade tablå lämnar en öfversikt öfver de
i detta afseende förekommande olika bestämmelserna. Kassorna
äro i densamma grupperade efter den längsta tid, hvarunder sjukhjälp till oafkortadt belopp kan utgå till samma medlem under loppet
af ett år — kalenderår eller år räknadt på förut angifna sätt.
De fall, då bestämmelser af annan art förekommit,, äro inräknade
under rubriken »växlande bestämmelser».
Af städernas kassor synas 10 och af landsortens 4, så vidt
af deras reglementen framgår, icke hafva tillämpat bestämmelser
af ifrågavarande slag. Af samtliga kassor, från hvilka uppgifter föreligga, lämnade 70 proc. sjukhjälp under högst ett
fjärdedels år; bland dessa ingick en något större procent af
städernas kassor, nämligen 73 proc, en något mindre däremot
för landsbygdens, nämligen 67 proc. Den längsta medgifna
tiden för oafkortadt understöd synes följaktligen hafva varit
något längre bland landsbygdens än bland städernas kassor.
Inom åtskilliga sjukkassor utgår den kontanta sjukhjälpen
endast för arbetsdagar. Afseende vid denna inskränkning har
dock ej kunnat göras å de i föregående tablå angifna veckotalen.
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Kassornas fördelning efter längsta understödstiden.

Åtskilliga kassor medgifva emellertid sjukhjälp under längre
tid, än som af ofvanstående tablå framgår, ehuru med lägre
understödsbelopp än de vanliga.
Jämte de i det föregående nämnda förekomma andra inskränkningar i sjukkassornas utbetalningsskyldighet af sjukhjälp, gående ut på att indraga sjukhjälpen under de första
dagarne efter insjuknandet eller alldeles inhibera densamma vid
fall af hastigt öfvergående sjukdom. Kassorna befrias härigenom
från ett stort antal påkänningar, visserligen hvar för sig obetydliga men tillsammantagna afsevärdt betungande. Å andra
sidan kan afsaknaden af sjukhjälpen under sådana förhållanden
förutsättas mindre kännbar för den sjuke och hans familj, och
dessutom bör genom dessa stadganden till en viss grad kunna
förebyggas, att anspråk på kassans hjälp göras gällande vid
alltför obetydliga eller rent af låtsade sjukdomsfall. De bestämmelser, som sjukkassornas reglementen i dessa afseenden haft
') Däraf 1 kassa
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att uppvisa, växlade med afseende- å den kortaste tid, för hvilken
sjukhjälp lämnas, på Bätt, som nedan meddelade tablå visar.
Kassornas fördelning efter kortaste understödstiden.

Ej mindre än 89 proc. af samtliga de kassor, hvilkas
bestämmelser äro kända, inskränkte sjukhjälpen på nu nämnda
sätt, i många fall i rätt afsevärd utsträckning. Bland städernas kassor lämnade sålunda ungefär 40 proc. intet understöd
vid sjukdom af kortare varaktighet än 7 dagar; bland landsbygdens kassor var motsvarande procent närmare 22; hit hänförliga kassor, som tillämpa växlande eller villkorliga bestämmelser äro därvid icke inberäknade.
En mindre betydande roll spelar bestämmelsen om sjukhjälpens indragning under den första sjukdomstiden, såsom framgår
af siffersammanställningen å efterföljande sida.
Af samtliga kassor, hvilkas reglementen äro kända, tillämpade således 22 proc. bestämmelser af ifrågavarande art. Bland
1) Däraf 1 kassa med okändt antal medlemmar.
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dessa ingick emellertid ej mer än 13 proc. af städernas kassor,
af landsortens däremot 31 proc. Under den grupp, som betecknats med »växlande eller villkorlig tid», äro upptagna hufvudsakligen sådana kassor, inom hvilka den tid från sjukdoms början, hvarunder sjukhjalpen innehålles, göres beroende
af hela sjukdomstidens längd. Vid långvarig sjukdom bortfaller i sistnämnda fall hvarje hithörande inskränkning i understödet. Nu nämnda bestämmelser tillämpas ofta icke, då fråga
är om sjukdom på grund af olycksfall i arbete.
Kassornas fördelning efter den tid från sjukdomens början, för hvilken
ingen sjukhjälp lämnas.

Af de meddelade siffrorna framgår vidare, att framflyttningen af understödstidens början är helt kort — inom 86 proc.
af hithörande kassor, de med villkorlig tid undantagna, högst
4 dagar.
I samband med föregående må äfven anmärkas, att sjukdomens början oftast betecknar dagen för sjukdomsfallets' anmälan till vederbörande kassa.
Vid en öfverblick öfver de bestämmelser, som ligga till
grund för regleringen af kassornas ekonomi i olika fall, bör
hänsyn tagas därtill, att sjukkassorna äro dels sjuk- och begrafningskassor, dels uteslutande sjukkassor. I samband därmed
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bör äfven bemärkas, att i fråga om sjuk- och begrafningskassor ofta de båda sidorna af verksamheten skötas kvar för
sig; sålunda bestrides ofta begrafningshjälpen uteslutande genom
särskilda, för begrafningskassans räkning upptagna tillskott,
begrafningskassans medlemmar äro ej alltid tillika medlemmar
i sjukkassan och omvändt, villkoren för rätt till utfående af
begrafningshjälp ej desamma som i fråga om sjukhjälp o. s. v.
Ett genomgående isärhållande af de båda sidorna af verksamheten har dock ej varit möjligt.
Det understöd, som vid sjukdomsfall komma sjukkassemedlemmarna till del, utgöres i de flesta fall af ett bestämdt kontant
penningbelopp pr dag. Storleken af detta belopp är inom
skilda kassor mycket växlande. Afven inom samma kassa
lämnas ofta kontant sjukhjälp till olika belopp, ibland beroende
af om den sjuke tillhört den ena eller andra af de olika klasser,
Kassornas fördelning efter den kontanta sjukhjälpens storlek.

1
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på livilka kassans medlemmar äro fördelade, i andra fall till
följd däraf, att den sjuke genom föregående sjukdom, enligt
förut omnämnda bestämmelser, är berättigad endast till reduceradt
sjukunderstöd. I några fall utgår sjukhjälpen i proportion till den
sjukes arbetsförtjänst under tiden närmast före insjuknandet,
i andra fall göres den beroende af antalet medlemmar i kassan
o. s. v. I nyss meddelade tablå äro kassorna grupperade efter
storleken af det ordinära sjukhjälpsbeloppet pr vecka, med angifvande af antalet medlemmar inom hvarje grupp, för städerna
och landsbygden hvar för sig.
De förekommande grupperna I—IV omfatta sådana kassor,
hvilkas medlemmar antingen icke voro indelade i olika klasser,
utan alla erhållit lika stor sjukhjälp under ordinära förhållanden,
eller också voro indelade i klasser med olika sjukhjälpsbelopp,
utan att dessa dock för de olika klasserna varierat inom vidare
gränser, än de i tabellen för hela ifrågavarande grupp angifna.
Grupperna V—X åter omfatta sådana kassor, hvilkas medlemmar
voro fördelade på skilda, vanligen 2 klasser med olika ordinära
understödsbelopp, hvilka falla inom tvenne olika af de för grupperna I—IV angifna gränser, på sätt, som i tabellen angifves.
Den kontanta sjukhjälpen varierade i de flesta fall fr. o. m.
50 öre t. o. m. 1 kr. 50 öre pr dag, eller, pr vecka räknadt,
fr. o. m. 3 kr. eller 3 kr. 50 öre, allteftersom sjukhjälpen utgår endast för arbetsdagar eller därjämte äfven för söndagar,
t. o. m. resp. 9 kr. eller 10 kr. 50 öre. I öfverensstämmelse
härmed voro de i tabellen angifna grupperna II och III de utan
jämförelse största och omfattade jämte den i storleksordning
närmast efter dem kommande grupp VIII mer än 67 proc.
af hela antalet såväl kassor som medlemmar. Bortsedt från
möjligen hit hänförliga kassor tillhörande grupp XI, utgick
den kontanta sjukhjälpen pr vecka med högst 7 kr. inom mer
än 37 proc. af kassorna, omfattande nära 41 proc. af medlemmarna. De oftast förekommande beloppen voro utan tvifvel
7 kr. och 10 kr. 50 öre pr vecka, motsvarande resp. 1 kr. och
1 kr. 50 öre pr dag.
Tabellen utvisar en ganska bestämd olikhet mellan städernas och landsbygdens kassor, i det att grupp III är den
ojämförligt största bland stadskassorna, i samband hvarmed
äfven grupp VIII bland dem är relativt talrikt representerad,
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medan bland landskassorna grupp II är den afgjordt största
på samma g å n g som grupp V är jämförelsevis stor.
De rena sjukkassorna synas i förevarande afseende, så vidt
af det knappa materialet framgår, haft att uppvisa vissa egendomligheter. E n sammanställning af dem med enahanda gruppindelning som i föregående tabell ter sig på sätt, som följande
tabell utvisar.
Den kontanta sjukhjälpens storlek inom enbart sjukkassor.

I synnerhet vid jämförelse med de genomsnittsbelopp å
den kontanta sjukhjälpen pr sjukdag, hvilka blifvit meddelade
å sid. 39°, synas de nyss anförda siffrorna angifva tvenne olika
hufvudgrupper bland sjukkassorna, den ena hänförlig till grupp
IV och karakteriserad af ovanligt stora belopp, den andra fördelad på grupperna I och II med små belopp. Den förra
gruppen är uteslutande representerad af stadskassor — i regel
tjänstemannakassor — den andra är lika afgjordt att hänföra
till landsbygden.
Förutom ett kontant understöd betala vissa kassor äfven
') Däraf 1 kassa med kändt antal medlemmar.
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läkarevård och medicin samt någon g å n g sjukhusvård för
sina medlemmar, i enstaka fall jämväl för medlemmarnes anhöriga; uppgifter härom äro dock ej lämnade i tab. III i 1900
års redogörelse 1 ).
De reglementerade afgifter, som af de registrerade sjukkassorna upptagas för bestridande af deras utgifter, äro till
sina belopp ännu mera växlande, än hvad fallet är i fråga om
understödsbeloppen. I regel stå dessa afgifter i en viss proportion till storleken af den kontanta sjukhjälp, som lämnas.
Emellertid äro sjukkassorna i större eller mindre grad fotade
på uttaxering, d. v. s. att de medel, som erfordras för bestridande af utgifterna, anskaffas åtminstone delvis genom en
uttaxering på medlemmarne, som till sin storlek är beroende af
behofvet för tillfället. Ett sådant tillvägagångssätt användes
i synnerhet för bestridande af begrafningshjälpen. I mindre
grad förekommer uttaxering äfven vid regleringen af sjukkassornas inkomster och utgifter i samband med sjukdomsfallen,
ehuru detta system dock kommit till användning inom ett
afsevärdt antal kassor.
En öfversikt öfver den regelbundna årliga a/giftens storlek
inom olika kassor meddelas i tabellen å nästföljande sida, hvilken
med afseende å uppställning och den använda gruppindelningen
är analog med tabellen å sid. 49°.
Såsom tabellen utvisar, upptogo nära 43 proc. af de i
tabellen medräknade kassorna, omfattande öfver 36 proc. af
hela antalet medlemmar, en årsafgift af högst 6 kr. Städernas
och landsbygdens kassor företedde äfven i förevarande afseende
afgjorda olikheter, hvilka dock nära sammanhänga med de
förut i fråga om den kontanta sjukhjälpen påpekade. Sålunda
förekommo tämligen höga afgifter inom långt nere bland städernas än bland landsbygdens kassor. Bland förut nämnda
kassor, hvilka upptaga en årsafgift af högst 6 kr., befunno sig
vidare endast 24 proc. af städernas men nära 62 proc. af
landsbygdens kassor. Inom ett antal kassor var årsafgiftens
storlek beroende af medlemmarnes arbetsförtjänst, i några fall
erlades årsafgift endast under ett begränsadt antal år o. s. v.;
dessa och öfriga mera ovanliga fall äro hänförda till grupp
XVI. Enligt hvad tabellen gifvervid handen, hafva inga årsafgifter
») Ht sid. 27*.
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af något som helst slag förekommit inom 85 af städernas och
70 af landsbygdens kassor; antalet medlemmar inom dessa kassor
utgjorde, så vidt detta är kändt, resp. 11,957 och 7,802.
Till jämförelse härmed samt med den tabell, som meddelats
å sid. 5 1 ° lämnas jämväl å sid. 5 4 ° en tablå till belysning af
den regelbundna årsafgiftens storlek bland de rena sjukkassorna.
Kassornas fördelning efter storleken af medlemmarnes regelbundna årsafgifter.

J
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Regelbundna årsafgiftens storlek inom enbart sjukkassor.

Förutom regelbundna årsafgifter och utdebiterade bidrag
erlägga medlemmarne inom de flesta kassor vid inträdet en
inträdesafgift.
Inträdesafgiftens storlek är inom skilda kassor
ganska olika, men vanligen uppgår densamma till 1 å 2 kronor.
1 sjukkassornas ekonomi spelar denna afgift dock en underordnad roll.
Beloppet af den begrafningshjälp, som af sjuk- och begrafningskassor vid dödsfall bland medlemmarne utbetalas till den
anidnes anhöriga eller rättsinnehafvare, är inom olika kassor
mycket olika. Ofta nog motsvarar detsamma endast kostnaderna för den aflidnes nödtorftiga begrafning och de oundgängligaste af de utgifter, .som i samband med dödsfallet drabba
1

) Däraf en kassa utan kändt antal medlemmar.
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den dödes efterlefvande. Inom många kassor är den dock
något étörre tilltagen; inom ett mindretal kassor uppgår begrafningshjälpen till rätt afsevärda belopp. I ett stort antal fall
äro understödsbeloppen beroende af antalet medlemmar inom
kassan, ibland med, ibland utan bestämda undre eller öfre
gränser, hvilka under inga förhållanden få öfverskridas.
I efterföljande tablå meddelas en gruppering af de registrerade kassor, som lämna begrafningshjälp, efter storleken af det
minsta belopp, med hvilket begrafningshj alpen enligt stadgarnes
bestämmelser utgår, för städernas och landsbygdens kassor
hvardera för sig:
Sjuk- och begrafningskassor, fördelade efter begrafningshjälpens
minsta belopp.

Af de anförda siffrorna synes framgå, att begrafningshjälpen är något större tilltagen bland städernas kassor än
bland landsbygdens så tillvida, att, medan ungefär 48 proc. af
samtliga i tablån upptagna kassor fastställt en undre gräns för
begrafningshj alpen om 50 kr. eller lägre belopp, bland dessa
ingå af hithörande stadskassor ej mer än 33 proc, af landsortskassorna däremot 64 proc. I många fall utgöra ifrågavarande
minimibelopp de under alla förhållanden faktiskt utgående beloppen. Inom de kassor bl. a. som lämna en med medlems-
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antalet växlande begrafningshjälp, är denna i verkligheten
vanligen större; i dylika fall finnes ej sällan ett maximum
fastställdt, hvilket dock ofta ej uppnås. I grupp X i tablån
äro bland andra medräknade ett större antal sådana kassor,
som lämna en begrafningshjälp till storleken beroende af medlemsantalet, utan fastställdt minimum, men i öfrigt jämförliga
med de i föregående grupper upptagna kassor.
I det följande länmas en öfversikt öfver sådana kassor,
som lämna en begrafningshjälp, hvilken, åtminstone under
vissa omständigheter, kan uppgå till jämförelsevis stora belopp.
De angifna siffrorna äro emellertid maximisiffror, som endast
i vissa fall beteckna den faktiskt utgående begrafningshjälpen,
i öfriga fall däremot endast gränsbelopp, som i verkligheten
mer eller mindre sällan utbetalas.
Sjuk- och begrafningskassor med relativt hög begrafningshjälp.

Ett ej ringa antal kassor hafva förbundet sig att utbetala
begrafningshjälp äfven vid medlems makas och, i ett par fall,
äfven vid medlems barns död. Såvidt af det här begagnade
materialet framgår, är detta fallet inom 197 af de i redogörelsen
upptagna kassorna, af hvilka 137 äro stadskassor och 60 landsortskassor. I flertalet af dessa fall utgår dock begrafningshjälpen ined mindre belopp än i fråga om afliden medlem. Af
hithörande kassor lämna sålunda 70 stadskassor och 20 landsortskassor oafkortad begrafningshjälp vid medlems hustrus död,
medan 54 stadskassor och 35 landsortskassor lämna en begraf-
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ningshjälp, understigande den för medlemmar fastställda, dock
minst hälften af sistnämnda belopp. Ibland har rätten till begrafningshjälp vid hustrus död förenats med förhöjda afgifter,
understundom medlem dock obetaget att med afstående från
sådan rätt erlägga mindre afgifter.
Ehuru medlemmarnes afgifter och bidrag till kassorna i
många fall upptagas utan afseende på deras användning till
sjukhjälp eller begravningshjälp, och sålunda ingen skillnad
göres för sjukkassan och begrafningskassan, har dock i många
fall förhållandet varit ett i viss mån motsatt, i det att, såsom
förut anmärkts, begrafningshjälpen tämligen uteslutande bestridits genom utdebitering på medlemmarne vid hvarje inträffadt dödsfall. Oftast har det belopp, som sålunda uttaxerats, varit i stadgarna fastställdt, vanligen till 25 öre, 50 öre
eller 1 kr. pr medlem.
Stockholm i november 1905.

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik.

TABELLBILAGA.
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

80
Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

97

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1902: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Supplement.

Stadgebestämmelser
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för nytillkomna sjukkassor 1).
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Supplement. Stadgebestämmelser

103

för nytillkomna sjukkassor (forts.).
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Supplement. Stadgebestämmelser
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för nytillkomna sjukkassor (forts.).
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Supplement. Stadgebestämmelser
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för nytillkomna sjukkassor (forts.).
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Supplement. Stadgebestämmelser
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för nytillkomna sjukkassor (forts.).
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Supplement. Stadgebestämmelser

111

för nytillkomna sjukkassor (forts.).
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I tabellerna använda förkortningar och beteckningar.
SjukSjukkiisseSjukhjälp (s)BegrafningsBogvalningshjälp (»)Sjuk- och begrafningsSjukhjälps- och begrafningsSjuk- och begrafningshjälp (s)Sjuk- och begrafningska sseSjuk- och begrafningshjälpkasseSjukkasse- och begrafningshjälp (s)I hufvudtabellens kol. 17 betecknar tecknet i förlust.

-fond.
sf.
—
slif.
bf.
—
sbf.
shbf.
sbhf.
—
—
—

-föreningsfiir.
akför.
shför.
bför.
bkior.
sbför.
shbför.
sbbför.
sbkför.
sbhkför.
skbhför.

-kassa,
sk.
—
slik.
lik.
—
sbk.
shbk.
sbhk.
—
—
—

-sällskap.
—
—
—
—
—
sbs.
shbs.
sblis.
—
—
—

Noter.
Stockholms stad.
N:o

6.

»

12.

»

15.

»

26.

»

28.

»

44.

> 101.

»

111.

Årsafgift: det högre beloppet erlägges af medlemmar, aom upphört
att vara anställda vid Södermalms tvätt- och badinrättning.
Årsafgift: det högre beloppet erlägges af medlemmar, som fyllt 18
år. Kontant sjukhjälp: 6 kr. till medlemmar under 18 år, 12 kr. till
öfriga; till medlemmar, som upphört att vara anställda vid fabriken,
utgår sjukhjälpen med resp. 4 kr. 50 öre och 9 kr.
Afgifter och understödsbelopp: de olika beloppen afse tvenne skilda
klasser, på hvilka medlemmanie äro fördelade.
Medlemsantalet är begränsadt till 75. Tid från sjukdomens början
o. s. v.-. 2 dagar vid sjukdom, som varar kortare tid än 7 dagar.
Kontant sjuhhjälp för vecka: 12 kr. till medlem, som i 10 år tillhört kassan oeh under denna tid ej åtnjutit någon sjukhjälp, till
öfriga medlemmar 10 kr. Begrafningshjälp: 50 kr. för medlem, som
tillhört föreningen i fulla 3, men ej 6 månader, för äldre medlemmar
100 kr.
Inträde: obligatoriskt för verkstadsarbetare i åldern 18—50 år, frivilligt för arbetare i åldern 16—18 år samt för medlemmars hustrur
oeh barn, som fyllt 16 år. Kortaste medlemstid o. s. v.: 2 månader
utom i fråga om sjukdoms- eller dödsfall på grund af olycksfall, då
rätt till understöd medgifves efter 1 månads medlemstid.
Arbetsgifvaren har till grundfond donerat 5,000 kr., hvaraf endast
räntan får användas för kassans utgifter. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
medlem, som åtnjutit full sjukhjälp i 3 på hvarandra följande år, är ej
berättigad till ytterligare understöd förrän efter 2 års mellantid; i intet
fall lämnas sjukhjälp för mer än 30 veckor under 5 på hvarandra
följande år.
Inträdesafgift: det lägre beloppet afser personer, som fyllt 16, men
ej 35 år, det högre äldre personer. Längsta tid, hvarunder o. s. v.
under 5 på hvarandra följande år högst 30 veckor.
8
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N:o 126.

»

186.

»

189.

Inträdesafgift:
2 kr. för person, som ej fyllt 30 år,
fyllt 30, men ej 40 år,
3
40 år.
5
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under 5 på hvarandra följande år
inedgifves sjukhjälp till sammanlagdt högst 300 kr.
Begrafningshjälp:
50, 75 eller 100 kr. resp., allteftersom den aflidne tillhört kassan i
minst 4 månader, 1 år eller 3 år.
Kortaste medlemstid o. s. v.: 2 månader i fråga om sjukhjälp, 3 månader i fråga om begrafningshjälp.
A/gifter och understödsbelopp: de lägre beloppen afse medlemmar under 18 år, de högre äldre medlemmar. Tid från sjukdomens början
o. s. v.: 2 dagar vid sjukdom, som varar kortare tid än 7 dagar,
eljes endast anmälningsdagen.

Stockholms län.
Landsbygden.
»

21.

Kassans medlemmar äro med afseende på bidragens och understödsbeloppens storlek fördelade på två klasser.
Inträdesafgift:
för inträdande i åldern under 30 år i klass I 3 kr., i klass I I 6 kr.

30—40

4

8

40—50
5
10
öfver 50
12
6
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: sedan högsta sjukhjälp erhållits under
ett år, erhålles därefter, om sjukdomen fortfar, sjukhjälp i 50 dagar
under 2:dra året och i 25 dagar under hvartdera af 3:dje och 4:de åren.
Kontant sjukhjälp och begrafningshjälp: de lägre beloppen afse klass
I, de högre klass II.

Uppsala län.
Uppsala.
» 2 och 3. Årsafgift;
dessutom 1 kr. om året under de 5 första åren efter
inträdet. Sjukhjälp:
vid sjukdomsfall äger medlem rätt till kostnadsfri vård af föreningens läkare; till dennes aflönande erlägges en
årlig afgift, som bestämmes särskildt för hvarje år. Längsta tid,
hvarunder o. s. v.: medlem, som i sjukhjälp utbekommit sammanlagdt
400 kr., erhåller sedan endast half sjukhjälp.
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N:o

7.

Årsafgift: deBsutora 1 kr. om året under de 10 första åren efter
inträdet. Kontant sjukhjälp: medlem, som i sjukhjälp utbekommit
400 kr., erhåller sedan endast half sjukhjälp. Begrafningshjälp: 3
kr. för hvarje föreningsmedlem.
Landsbygden.

»
y

10. Begrafningshjälp: 1 kr. för' hvarje medlem.
23. Intrådesafgift (efter år 1902): beloppet växer fr. o. m. 2 t. o. m. 4
kr. 50 öre med 50 öre för hvarje fullt femtal år af inträdesåldern
fr. o. m. 15 år. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: för samma sjukdom
utbetalas sjukhjälp endast under 2 år. Begrafningshjälp: 50, 60, 70,
80, 90 eller 100 kr. för medlem, som oafbrutet tillhört kassan i resp.
minst 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 år och därutöfver.

Södermanlands län.
Eskilstuna.
5.

Intrådesafgift: erlägges med:
2 kr.
för inträdande i åldern fr. o. m. 18 intill 25 år,
25
35
3 kr. 50 öre
35
5
45
dessutom 25 öre för motbok.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: fortfor sjukdom längre än 26 veckor,
betalas för den öfriga tiden endast half sjukhjälp.
Landsbygden.

7.

»
<>

Intrådesafgift: beloppet växer fr. o. m. 1 kr. 50 öre t. o. m. 3 kr.
med 50 öre för hvarje fullt femtal år af inträdesåldern fr. o. m. 15
år; dessutom 25 öre för motbok.
43. Kontant sjukhjälp: utgår ej för sön- och helgdagar.
45. Intrådesafgift: 2 kr. för personer, som ännu icke uppnått 35 år, 1 kr.
för äldre; dessutom 25 öre för motbok.

Östergötlands län.
Norrköping.
>;

1.

Årsafgift och understödsbelopp: de olika beloppen afse två skilda
klasser, på hvilka medlemmarne äro fördelade. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 15 veckor, därefter half sjukhjälp
i ytterligare 37 veckor oeh sedermera fjärdedels sjukhjälp, så länge sjuk-
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domen varar. Begrafningshjälp:
vid medlems hustrus död 20 kr. i
första och 40 kr. i andra klassen.
Långata tid, kvarunder o. s. v.: under samma sjukdom hel sjukhjälp i
högst 26 veckor, därefter half sjukhjälp, så länge sjukdomen varar.
Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död.

N:o

2.

x

3.

Inträdesafgift:
dessutom lösen för motbok. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 18 veckor, därefter half sjukhjälp i ytterligare högst 26 veckor, samt sedermera fjärdedels sjukhjälp, så länge
sjukdomen varar. A/gifter:
häri äfven inberäknade de obligatoriska
afgifterna till brunns- och badkassan, från hvilken under vissa villkor
mindre understöd lämnas för vistelse vid brunns- eller badort.

»

4.

»

21.

»

22.

A/gifter
och understödsbelopp:
de olika beloppen afse tvenne skilda
klasser, på hvilka medlemmarne äro fördelade. Längsta tid, hvarunder o. s. v.-, hel sjukhjälp i 182 dagar, därefter half sjukhjälp
i ytterligare 365 dagar, samt sedermera fjärdedels sjukhjälp, så länge
sjukdomen varar. Begrafningshjälp:
vid medlems hustrus död 15
kr. i första och 30 kr. i andra afdelningen, om hustrun vid inträdet
i kassan ej uppnått 50 år.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i 122 dagar, sedermera
half sjukhjälp i lika lång tid i fråga om samma sjukdom.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i 90 dagar, därefter
half sjukhjälp i ytterligare högst 90 dagar, allt under loppet af ett
kalenderår. I fråga om samma sjukdom erhålles under andra året
5 kr. i veckan under 90 dagar, samt under följande år, så länge sjukdomen varar, 2 kr. 50 öre i veckan under lika lång tid.
Begrafningshjälp: vid medlems hustrus död 40 kr.
Landsbygden.

»

30.

»

32.

»

45.

»

50.

Afgifter och understöd: kassans medlemmar äro med hänsyn till bidragens och understödsbeloppens storlek fördelade i heldelägare och
halfdelägare.
Kontant sjukhjälp: dessutom lämnar kassan bidrag till skjuts vid besök
hos eller hämtning af läkare samt för recept efter sjukviäitörs tillstyrkan med sammanlagdt högst 20 kr. pr kalenderår.
Begrafningshjälp: dessutom vid medlems makas eller makes död 20 kr.
Afgifter och understöd: de lägre beloppen afse medlemmar under IG
år. Begrafningshjälp:
50 öre för hvarje medlem öfver 16 år och
hälften för hvarje medlem, som ej uppnått denna ålder; för medlemmar, tillhörande sistnämnda åldersgrupp endast half begrafningshjälp.
Afgifter
och understöd: de olika beloppen afse tvenne olika klasser,
på hvilka medlemmarne äro fördelade. Tid från sjukdomens början
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N-.o ö l .
>.

62.

y

86.

>

108.

»

110.

o. s. v.: 3 dagar, såvida sjukdomen ej varar längre än 6 dagar.
Kontant sjukhjälp: för sön- och helgdagar lämnas ingen sjukhjälp.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: högst 12 veckor under samma år.
Inträdesålder, maximum: 50 år, person i åldern 50—55 år kan dock
vinna inträde mot erläggande af en inträdeaafgift af 20 kr.
Af gifter: de olika beloppen afse tvenne skilda klasser, på hvilka
medlemmarne äro fördelade. Kontant sjukhjälp och längsta tid, hvarunder o. s. v.: 5 kr. i veckan de första 8 veckorna samt 3 kr. i veckan återstoden af året i l:sta afdelningen, 3 kr. i veckan i 15 vec-.
kor och 1 kr. 60 öre i veckan återstoden af året i 2:dra afdelningen
Segrafningshjålp: 50 öre af hvarje medlem.
Längsta tid, hvarunder o. s, v.: hel sjukhjälp under de 50 första
dagarna; fortfar sjukdom längre, utbetalas half sjukhjälp under påföljande 25 dagar; under loppet af ett kalenderår lämnas sjukhjälp till
samma person under högst 75 dagar.
Inträdesafgift: 3 kr. för man och hustru, tillsammans, 2 kronor för
ensam person. Regelbunden årsafgift och understödsbelopp: medlem
erlägger den lägre eller högre afgiften, allteftersom han ingår i föreningen för den lägre eller högre sjuk- och begrafningshjälpen.
Längsta tid, hvarunder o. s v.: för ålderdomssvaghet och obotlig sjukdom utbetalas sjukhjälp för högst 50 dagar, hvarefter all rätt till
sjukhjälp upphör.

Jönköpings län.
Jönköping.
»

2.

Inträdesafgift: dessutom inbetalas å eget konto 3 kr. Årsafgift: kan
vid behof höjas till högst 12 kr. Begrafningshjälp: 50 kr. för medlem, som aflider inom 8 månader efter inträdet, eljes 100 kr.
Landsbygden.

»

33.

Inträdesafgift: dessutom å eget konto 6 kr. Regelbunden årsafgift:
50 öre i månaden, om sjukdomsfall inträffar. Tid från sjukdomens
burjan o. s. v.: 4 dagar, därest sjukdomen varar kortare tid än 20
dagar. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem.
» 40. Af gifter och understödsbelopp: de olika beloppen afse tvenne skilda
klasser, på hvilka medlemmarne äro fördelade. Kontant sjukhjälp: kan
under vissa villkor erhållas äfven under vistelse vid brunns- eller badort.
» ' 44. Inträdesafgift: dessutom å eget konto 3 kr. Tid från sjukdomens
början o. s. v.: 4 dagar, om sjukdomen varar kortare tid än 7 dagar.
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Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
i högst 3 månader årligen under
half sjukhjälp i högst 3 månader
år. Kontant sjukhjälp: 10 öre
högst 10 kr.

vid långvarig sjukdom hel sjukhjälp
3 på hvarändra följande år, därefter
årligen under ytterligare 3 följande
i veckan för hvarje medlem, dock

Kronobergs län.
Växjö.
N:o

8.

Längsta
tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp under inalles högst
39 veckor med sammanlagdt 390 kr.; därutöfver kan endast half sjukhjälp erhållas. Begrafningshjälp:
50, 60, 70 eller 80 kr. resp. för
medlem, som dör inom l:sta, 2:dra, 3-.dje eller 4:de året af sin medierastid, eljes 100 kr.

Kalmar län.
Landsbygden.
»

20.

»

48.

»

52.

Regelbunden årsafgift:
delägare, som i 10 år ordentligt erlagt sina
afgifter, erlägga sedan endast half afgift. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.-, »så länge sjukdomen varar», dock »ej längre än 2 månader
af 4, 4 af 8 och 6 af 12». Begrafningshjälp:
ett från 25 till 75
kr. med 5 kr. för hvarje påbörjadt nytt medlemsår växande belopp.
Medlemsantalet far ej öfverstiga 103. Kontant sjukhjälp: 2 öre pr
medlem och dag, utom söndagar, dock högst 2 kr.
Begrafningshjälp:
1 kr. för hvarje medlem, dock högst 100 kr.
Afgifter
och understöd: de lägre beloppen afse kvinnliga, de högre
manliga delägare. Regelbunden årsafgift: i tabellen angifna belopp äro
minimibelopp, som -vid inträffande större sjuklighet i mån af behof
höjas. Kontant sjukhjälp: utbetalas ej för söndagar.
Begrafningshjälp:
1 kr. för hvarje medlem.

Blekinge län.
Karlskrona.
»

6.

Kassans delägare äro fördelade på tvenne afdelningar A och B;
medlemmar af varfsarbetareföreningen äga för egen del rätt till inträde
i afd. A, deras hustrur i afd. B. Afgifter och understödsbelopp:
de högre beloppen afse afd. A, de lägre afd. B. Längsta-tid,
hvarunder o. a. v.: 100 dagar i afd. A, 90 dagar i afd. B, i båda fallen
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under loppet af ett åi. Vid långvarig eller kronisk sjukdom bestämmes för hvart följande år, om och buru stort understöd, gom må utbetalas.
Landsbygden.
N:o

3.

Begrafningshjälp:

1 kr. för hvarje medlem, dock högst 50 kr.

Kristianstads län.
Landsbygden.
»

4.

»

25.

»

28.

»

46.

»

55.

Inträdesafgift:
1 kr., då inträdesåldern är öfver 15, men under 45 år
45
2
50
50
3
55
55
60
4
Regelbunden årsafgift:
kan erläggas en gång för alla med 30 kr.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: högsta sjukbjälp kan åtnjutas i 2
år, hvarefter den sjuke uteslutes ur föreningen, därest denna icke annorlunda beslutat.
Regelbunden årsafgift: det angifna beloppet utgör ett minimum, som
vid inträffande större sjuklighet i mån af behof kan ökas. Tid från
sjukdomens början o. s. v.: 2 dagar vid sjukdomsfall, som ej varar
längre tid än 5 dagar. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: sjukhjälp utbetalas till samma medlem med högst 40 kr. pr år.
Kassans delägare äro fördelade på tvenne klasser: till l:sta klassen
höra alla arbetsförmän och manliga arbetare öfver 18 år, till 2:dra
klassen alla kvinnliga arbetare och alla manliga under 18 år. Af gifter
och understödsbelopp:
de högre beloppen afse lista, de lägre 2:dra
klassen. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 16 veckor pr år för samma
sjukdomsfall. Vid långvarig sjukdom utgår sjukhjälpen i 16 veckor
under hvarje år. Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död.
Medlem, som minst 3 år tillhört kassan, äger vid utträde rätt att utbekomma 2 kr. för hvarje helt år han varit delägare i kassan med afdrag af
förut utbekommen sjukhjälp. Begrafningshjälp: 10 kr. för hvarje halfår
den döde tillhört kassan, dock högst 100 kr.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. och kontant sjukhjälp; sjukhjälpen
utgår de 30 första dagarne med 1 kr. 50 öre pr dag, de 30 därpå
följande dagarne med 1 kr. pr dag och därefter i 50 dagar med 50
öre pr dag, hvarefter sjukhjälpen upphör. Portfar sjukdomen öfver
ett år, Bedan längsta understödstiden en gång utlupit, erhåller den sjuke
under ett år därefter full sjukhjälp, men varder vid fortsatt sjukdom
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skild från föreningen. Medlem, som under 4 år i följd uppburit tillsammans 200 kr. i sjukhjälp, kan därefter uteslutas ur föreningen.
Afgifter
och understödsbelopp:
delägarne kunna vara helmedlemmar
eller halfmedlemmar, de högre beloppen afse de förstnämnda, de
lägre de senare. Årsafgift:
kan äfven erläggas en gång för alla
med resp. 16 och 8 kr. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under
l:sta medieinsåret 25, under 2:dra 50 och under 3:dje och följande
år 75 dagar; medlem, som förklarats obotligt sjuk, åtnjuter vanlig
sjukhjälp i 2 år, men kan därefter uteslutas ur föreningen.

N:o

76.

»

78.

Intrådesafgift:
1 kr. 50 öre eller 1 kr., allteftersom den nyantagne
öfverskridit 40 års ålder eller ej. Regelbunden årsafgift; 1 kr. under
de 2 första åren.
Kontant sjukhjälp: 2 öre pr dag och medlem, dock högst 1 kr. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: full sjukhjälp kan i regel erhållas högst 3 år i följd. Begrafningshjälp:
1
kr. af hvarje medlem, doek högst 50 kr.

»

94.

»

101.

Inträdesafgift: dessutom lösen för motbok. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
hel sjukhjälp i högst 60 dagar, därefter half sjukhjälp i ytterligare
högst 60 dagar under ett år; fortfar sjukdomen öfver ett år, utbetalas
sjukhjälp efter samma grunder under närmast följande år, hvaiefter all
sjukhjälp upphör.
Vid frivilligt utträde ur kassan återbekommes samtliga till sjukhjälp
åt ifrågavarande person icke använda, af honom inbetalda medel, utom
inträdesafgiften. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid kronisk sjukdom
utbetalar kassan sjukhjälp endast under ett år.

Malmöhus län.
Malmö.
»

4.

Arbetsgifvaren har till grundfond donerat 3,000 kr. Afgifter och
understödsbelopp;
kassans delägare äro, allteftersom deras aflöning
understiger 15 öre pr timme eller uppgår till minst nyssnämnda belopp, halfdelägare eller heldelägare; för de förra gälla de lägre, för de
senare de högre beloppen. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i högst 182 dagar, därefter half sjukhjälp under ytterligare högst
lika lång tid, hvarefter sjukhjälpen upphör. "Vid sjukdom på grund af
kroppskada, erhållen i verkstadens tjänst, bekostar kassan vid behof
däraf vid sidan af den vanliga sjukhjälpen jämväl fri vård och vistelse
å sjukhus under ett år. Kontant sjukhjälp: kassan bestrider dessutom
kostnaderna för läkarevård och medicin för såväl delägare som deras
hustrur och barn under 12 år. Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems
hustrus död.
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»

»

»

10.

Inträdesafgift: vanlig inträdesafgift erfordras ej, men nyantagen medlem har att erlägga till grundfonden 2 kr. under hvar och en af de 3
första och till begrafningskontot 50 öre under hvar och en af de
första 12 månaderna. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp
i högst 24 veckor, därefter half sjukhjälp i ytterligare högst 12 veckor
under loppet af 2 på hvarandra följande år; vid fall af obotlig sjukdom upphör sedan all sjukhjälp. Kontant sjukhjälp: utgår ej för
söndagar. Begrafningshjälp: dessutom vid medlems hustrus död 150 kr.
14. Medlemsantalet får icke öfverstiga 100. Inträdesafgift: dessutom
75 öre å eget konto under hvar och en af de 12 första månaderna. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid obotlig sjukdom full
sjukhjälp under högst 2 år. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem, doek högst 100 kr.
16. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid obotlig eller kronisk sjukdom samt för
invaliditet på grund af kroppsskada genom våda kan vanlig BJnkhjälp
erhållas under högst 2 år.
34. Inträdesafgift: dessutom lösen för motbok; medlem skall vidare inbetala 1 kr. månatligen å eget konto, tills detta uppgår till 10 kr.
Regelbunden årsafgift: dessutom 25 öre månatligen till en begrafningsfond, tills denna uppgår till 500 kr. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: vid invaliditetsfall samt kronisk eller obotlig sjukdom kan
hel sjukhjälp erhållas i 26 veckor årligen under hvart och ett af närmast
följande 2 år, därefter erhålles half sjukhjälp i 26 veckor under ytterligare 2 år, hvarefter den sjuke uteslutes ur föreningen. Begrafningshjälp: dessutom yid medlems hustrus död 50 kr.

Lund.
N:o

1.

Afgifter och sjukhjälp: medlemmarne äro indelade i 3 klasser med
hänsyn till den olika timlön de åtnjuta.
Till klass I höra medlemmar med en timlön af 20 öre eller däröfver.
15 t. o. m. 19 öre.
II
understigande 15 öre.
III
Inträdesafgift:
i klass I
kr. 2:
II
1: 50
III
» 1:
Regelbunden årsafgift:
i klass I
33 öre i veckan
II
25
III
15
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Kontant sjukhjälp :
i klass I
kr. 10: — i veckan
II
» 7: 50
III
» 4: 50
Sjukhjälp utgår icke för söndagar. Förutom kontant sjukhjälp lämnar
kassan fri läkarevård för såväl delägarne som deras hustrur och barn
under 15 år.
Väntetid: tillämpas ej i fråga om sjukdom på grund af olycksfall i arbetet. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 13 veckor helt och 13 veckor
hälft understöd under loppet af ett år. Begrafningshjälp: jämväl vid
medlems hustrus död.
Hälsingborg.
N:o

»

»

1.

Medlemsantalet får icke öfverstiga 125. Inträdesafgift och regelbunden
årsafgift: dessutom 2 kr., i förra fallet till fanan, i senare fallet å
eget konto. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af kronisk sjuk-,
dom endast half sjukhjälp under lika lång tid årligen.
5. Medlemsantalet får icke öfverstiga 150. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
under loppet af 3 på hvarandra följande år högst 200 dagar. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem, dock högst 100 kr.; vid medlems
hustrus död 50 kr.
6. Afgifter och understödsbelopp: i tabellen angifna lägre belopp afse
kvinnliga, de högre manliga medlemmar. Inträdesafgift: dessutom,
under loppet af första medlemsåret, å eget konto 3 kr. för kvinnlig
och 5 kr. för manlig medlem. Väntetid: tillämpas ej i fråga om sjukdom på grund af olycksfall. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid
kronisk sjukdom utbetalas full sjukhjälp under två på hvarandra följande år, hvarefter all sjukhjälp för samma eller annan däraf härflytande sjukdom upphör. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem,
dock högst 100 kr.
Ystad.

»

7.

Inträdesafgift: dessutom å eget konto 1 kr. under livar och en af
de första 5 månaderna. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall
af kronisk sjukdom eller invaliditet utbetalas sjukhjälp på vanligt
sätt under ett år. Medlem, som minst 5 år tillhört kassan, erhåller
i dylikt fall ytterligare 13 veckors sjukhjälp under andra året, men
därefter uteslutes den sjuke ur kassan. Begrafningshjälp: 1 kr. för
hvarje medlem, dock högst 200 kr.
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Landsbygden.
N:o

3.

»

13.

»

20.

»

43.

»

57.

»

73.

Medlem kan med afseende på skyldigheter och rättigheter vara half,
enkel eller dubbel delägare i kassan. ^ Inträdes-a/gift: resp. 1, 2 och
4 kr. Regelbunden åreafgift: resp. 3, 6 och 12 kr. Kontant sjukhjälp: resp. 2 kr. 50 öre, 5 och 10 kr. i veckim; vid lindrigare sjukdomsfall, som ej medföra oförmåga till arbete, fri läkarevård och
medicin intill nyssnämnda kostnader. Längsta tid, hvanmder o. s. v.:
medlem, som under ett helt år åtnjutit sjukhjälp, kan ej å ånyo erhålla
sådan med mindre han minst ett år varit frisk.
Väntetid: tillämpas ej i fråga om sjukdom på grund af olycksfall. Kontant sjukhjälp: dessutom fri läkarevård, medicin och sjukutensilier
såväl för delägare som deras hustrur och barn under 15 år. Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död
Inträdesålder, maximum: i regel 44 år, inträde kan dock efter särskild
pröfning jämväl medgifvas personer i åldern 45—49 år. Regelbunden
årsafgift: fastställes för ett år i sänder, men får ej understiga 3 kr.
Väntetid: tillämpas ej i fråga om sjukdom på grund af olycksfall.
Kontant sjukhjälp: 1 kr. 25 öre pr dag under första månaden, därefter 1 kr. 50 öre pr dag t. o. m. 3:dje månaden, sedan 1 kr. 75
öre pr dag t. o. m. 6:te månaden. För sön- och helgdagar betalas
ingen sjukhjälp.
Kontant sjukhjälp: dessutom mindre bidrag för läkarevård och läkarebesök. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af 3 på hvarandra följande år högst 200 dagar.
Kontant sjukhjälp: 2 öre pr dag för hvarje medlem, dock högst 1 kr.
25 öre.
Längsta '^\id\ hvarunder o. s. v.: vid invaliditet till följd af olycksfall full sjukhjälp ej mer än 2 år. Kontant sjukhjälp: kan utbytas
mot fri vård i sjukhus; eventuellt öfverskott å sjukhjälpsbeloppet tillfaller därvid den sjukes anhöriga. Begrafuingshjälp: 1 kr. för hvarje
medlem.

Göteborgs och Bohus län.
Göteborg.
»

9.

Arbetsgifvaren har till grundfond donerat 1,000 kr. Afgifter och
understödsbelopp: de olika, beloppen afse tvenne klasser, på hvilka
medlemmarne aro fördelade. Längsta tid. hvarunder o. s. v.: hel sjukhjälp i 78 dagar, därefter half sjukhjälp under ytterligare 78 dagar.
Delägare, som minst 5 år varit i bolagets tjänst, och hvilken på
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>.

grund af ålder eller obotlig sjukdom blir oförmögen till arbete, erhåller ur kassan resp. 75 eller 150 kr., hvarefter han uteslutes ur
kassan. Kontant sjukhjälp: dessutom fri läkarevård och sjukutensilier;
vid sjukdom på grund af olycksfall afdrages olycksfnllsersättningen
från sjukhjälpsbeloppet, utom i de fall, som medföra iuvaliditet.
18. Medlemsantalet får ej öfverstiga 50. Inträdcsafgift:
dessutom under
loppet af de fem första månaderna 5 kr. å eget konto. Längsta tid,
hvarunder o. s. v.: medlem, som 2 år efter hvarandra erhållit
full sjukhjälp för samma sjukdom, erhåller därefter endast half sjukhjälp. Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems hustrus död, om mannen tillhört föreningen minst 6 månader.
2(>. Väntetid: 4 månader i fråga om sjukhjälp, ett år i fråga om begrafningshjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 90 dagar under loppet
af 12 månader och 180 dagar under 36 på hvarandra följande månader.
3u.

Medlemsantalet får ieke öfverstiga 50. Inträdesafgift:
dessutom under tiden närmast efter inträdet 10 kr. å eget konto.
Trängsta
tid, hvarunder o. s. v.: vid obotlig sjukdom 90 dagar pr år under
2 år. Begrafningshjälp:
jämväl vid medleras hustrus död, om mannen tillhört föreningen i minst 6 månader.

36.

A/gifter och understödsbelopp: i tabellen angifna olika belopp afse tvenne
skilda serier, på hvilka kassans medlemmar äro fördelade. Förutom inträdesafgift inbetalas vid inträdet å eget konto resp. 3 kr. och 5 kr.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid kronisk eller långvarig sjukdom
erhålles hel sjukhjälp i vanlig utsträckning under 2 år, därefter endast
half sjukhjälp. Begrafningshjälp:
resp. 1 kr. ocli 2 kr. för hvarje
medlem, dock högst resp. 50 och 100 kr.

38.

Inträdesafgift:
dessutom å eget konto 10 kr .Längsta tid, hvarunder
o. s. v.-, vid kronisk sjukdom åtujutes sjukhjälp oafkortad i 2 år,
därefter under högst 45 dagar hvarje år.
Inträdesafgift:
dessutom å eget konto 3 kr. iAngsta tid, hvarunder
o. s. v.: vid fall af obotlig sjukdom oafkortad sjukhjälp under 2 år,
hvarefter den sjuke uteslutes ur kassan.
Kontant sjukhjälp: dessutom fri läkarevård. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: vid obotlig sjukdom erhålles full sjukhjälp endast under ett
år, därefter half sjukhjälp.
Inträdesafgift:
dessutom å eget konto 5 kr. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: medlem, som erhållit full sjukhjälp ett år, kan komma i
åtnjutande af ytterligare sjukhjälp först efter förloppet af 9 månader.
Vid obotlig sjukdom erhålles 130 kr. pr år under 3 år.
Begrafningshjälp: resp. 2 kr., 1 kr. och 50 öre för hvarje medlem vid
medleras, medlems hustrus samt medlems barns under 15 år död.

4G.

49.

til.
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88.

lnträdesafgift:
dessutom å eget konto 5 kr. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som erhållit högsta sjukhjälp under ett år.
däraf minst 50 dagar under sista halfåret, erhåller ingen sjukhjälp
de tre första månaderna nästföljande år; medlem, som af läkare förklarats obotligt sjuk, får därefter kvarstå i kassan under hög-st 2 år.

»

95.

lnträdesafgift:
dessutom å eget konto C kr. Längsta tid. hvarunder
o. s. v.: medlem, som erhållit full sjukhjälp under ett år, däraf
i minst 50 dagar under sista halfåret, erhåller ingen sjukhjälp de 3
första månaderna påföljande år; medlem, som af läkare förklarats obotligt sjuk, får därefter kvarstå i sjukkassan i högst 2 år, men äger rätt
att sedermera kvarstå i begrafningskassan för utfående af begrafningshjälp för egen del mot erläggande af en afgift af 1 kr. pr månad.
Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems hustrus död, om mannen då
tillhört kassan i minst 6 månader.

»

103.

Medlemmarnas antal får ej öfverstiga 100. lnträdesafgift:
dessutom
å eget konto 3 kr. Längsta tid, hvarimder o. s. v.: vid fall af obotlig sjukdom erhftlles full sjukhjälp i två på hvarandra följande år,
bvarefter all sjukhjälp upphör; i sådant fall äger dock den sjuke rätt
att kvarstå i begrafningskassan för erhållande af begrafningshjälp, mot
erläggande af 25 öre i månaden. Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död, om mannen då tillhört kassan i minst 6 månader.

»

109.

Medlemsantalet får ej öfverstiga 50. lnträdesafgift:
dessutom å eget
konto 5 kr.
Väntetid: i fråga om begrafningshjälp 3 månader.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : vid fall af obotlig sjukdom erhålles
full sjukhjälp i två på hvarandra följande år, hvarefter all sjukhjälp
upphör: i sådant fall äger dock den sjuke rätt att kvarstå i kassan
för erhållande af begrafningshjälp mot erläggande af 50 öre i månaden. Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död, om mannen
då tillhört kassan i minst 6 månader.

y> 112.

Medlemsantalet får ej öfverstiga 50 oeh bör ej heller vara mindre.
lnträdesafgift:
dessutom å eget konto 5 kr. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af obotlig sjukdom erhålles full sjukhjälp i 2
år, därefter 1 kr. om dagen i 90 dagar hvarje år.
Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems hustrus död, om mannen då tillhört kassan i
minst 6 månader.
Medlemsantalet får icke öfverstiga 100. Vid frivilligt utträde ur föreningen återbetalas de till föreningen inbetalta medel jämte ränta å
den uti inträdesafgiften ingående grundfondsafgiften 5 kr.
Längsta
tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som åtnjutit högsta medgifna sjukhjälp, äger ej uppbära ytterligare sådan förr än efter förloppet af 9
månader. Begrafningshjälp:
vid medlems hustrus död 50 kr.

>

121.
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»

142.

»

1.

»

2.

»

4.

»

15.

Medlemmarnes antal får ej öfverstiga 150 och. bör ej heller vara lägre.
Inträdesafgift:
dessutom å eget konto 2 kr. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: vid fall af obotlig sjukdom utbetalas full sjukhjälp i 2 år,
hvarefter den sjuke uteslutes ur kassan, därest han ej vid sjukdomens
konstaterande tillhört kassan i 5 år, i hvilket fall ytterligare sjukhjälp
lämnas i högst 45 dagar årligen; efter 10 års medlemsskap erhålles i
dylikt fall 60 dagars sjukhjälp pr år. Begrafningshjälp:
1 kr. för
hvarje medlem; utgår äfven vid medlems hustrus död, om mannen då
tillhört kassan i minst 6 månader.
Inträdesafgift:
dessutom å eget konto 3 kr. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.-, medlem, som i sjukhjälp uppburit sammanlagdt 500 kr.,
erhåller därefter endast half sjukhjälp. Begrafningshjälp:
jämväl vid
hustrus död eller, i fråga om ogift eller enkeman, vid moders död, för
medlem, söm då tillhört kassan minst ett hälft år.
Uddevalla.
Inträdesafgift:
dessutom till föreningens fankassa 54 öre.
Längsta
tid, hvarunder o. s. v.: vid obotlig sjukdom inskränkes sjukhjälpen till
inalles 80 kr.
Medlemmarne äro fördelade på 2 klasser, den ena bestående af alla kvinnor samt män under 21 år, den andra af män öfver 21 år.
Afgifter
och understödsbelopp: i tabellen anförda olika belopp afse de båda
olika klasserna. Tid från sjukdomens början o. s. v.: 3 dagar vid
sjukdom, som varar kortare tid än 14 dagar. Kontant
sjukhjälp:
dessutom fri läkarevård samt halfva kostnaden för medicin, som arbetsgifvaren förbundit sig att betala. Till olycksfallsförsäkrade utbetalas
ej sjukhjälp vid olycksfall.
Landsbygden.
Inträdesafgift:
dessutom till reservfonden 5 kr.; vid medlems utträde
ur kassan återbetalas häraf återstående medel. Årsafgift: medel till
bestridande af kassans utgifter uttaxeras efter behof, under alla omständigheter erlägges dock 25 öre i månaden. Kontant
sjukhjälp:
det större eller mindre beloppet, allteftersom medlemsantalet uppgår
till minst 75 eller ej. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid långvarig
eller obotlig sjukdom kan full sjukhjälp erhållas i regel endast i 2
på hvarandra följande år. Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems
hustrus död.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid obotlig sjukdom erhålles full
sjukhjälp under 2 år, såvida den sjuke i minst 9 månader tillhört
kassan. Begrafningshjälp: hälften vid medlems hustrus död, om mannen då tillhört kassan minst 9 månader.
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Älfsborgs län.
Alingsås.
N:o

»

»
»

2.

Medlemsantalet får ej öfverstiga 100. Inträdesafgift: dessutom under
första medlemsåret 6 kr. å eget konto. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
vid fall af kronisk sjukdom utbetalas sjukhjälp under 3 på hvarandra
följande år.
3. Inträdesafgift: dessutom lösen för motbok. Regelbunden årsafgift:
vid ordinarie sammanträde, som hålles en gång i hvarje månad, uttaxeras afgifter i förhållande till anmälda sjukdomsfall, dock alltid
minst 25 öre.
5. Inträdesafgift: dessutom under loppet af de 10 första månaderna efter
inträdet 5 kr å eget konto.
8. Afgifter och understödsbelopp: i tabellen angifna belopp afse tvenne
olika klasser, på hvilka medlemmarne äro fördelade. Kontant sjukhjälp: dessutom fri medicin, massage och erforderliga baudager, då
sådant af fabrikens läkare ordineras.
Borås.

»

»

2.

Inträdesafgift: 1 kr. för den, som ej fyllt 45 år, 3 kr. för personer i
åldern 45 — 54 år, 5 kr. för personer om 54 år eller mera. Längsta tid,
hvarunder o. s. v.: 12 veckor om året, söndagar frånräknade. Vid
fall af obotlig sjukdom erhålles under första året full sjukhjälp, därefter
half sjukhjälp.
3. Medlemsantalet får ej öfverstiga 100. Inträdesafgift: 3 kr. för
den, som ej fyllt 30 år, 6 kr. för personer i åldern 30—35 år,
10 kr. för personer om 35 år eller mera; vid dödsfall under väntetiden återbetalas inträdesafgiften. Kontant sjukhjälp: 12 öre i veckan och 2 öre pr öfverskjutande dag af hvarje medlem; obotligt
sjuk erhåller dock endast half sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o.
s. v.: 16 veckor under första, 12 veckor under andra och 8 veckor
under tredje och följande sjukdomsår. Begrafningshjålp: 1 kr. för
hvarje medlem.
Ulricehamn.

»

1.

Inträdesafgift: dessutom under de 5 första månaderna 5 kr. å eget
konto. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fortvarande invaliditet
utbetalas ej sjukhjälp. Kontant sjukhjälp pr vecka: 10 öre för hvarje
medlem, dock högst 8 kr. Begrafningshjålp: 1 kr. för hvarje medlem,
dock högst 80 kr.
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Landsbygden.
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Hl.

Medlemmarna äro fördelade på tvenne klasser: l:sta klassen utgöres af
de medlemmar, hvilkas dagaflöning uppgår till minst 2 kr. 20 öre, 2:dra
klassen af sådana, hvilkas dagaflöning uppgår till minst 1 kr,
70 öre och högst 2 kr. 19 öre. Längata tid, hvarunder o. s. v.:
(i månader för hvarje år, söndagar frånräknade. Tid frän sjukdoms
början o. s. v.: undantag vid sjukdom på grund af olycksfall under
verkstadsarbetet; i sådant fall utbetalas lialf sjukhjälp från och med
första dagen. Begrafningshjälp: 50 öre för hvarje medlem.

Skaraborgs län.
Landsbygden.
<
t,

21.
Jiö.

Begrafningshjälp:
50 öre för hvarje medlem, dock högst 500 kr.
Medlemsantalet får ej öfverstiga 100. Inträdeaålder, maximum: i regel
50 år, dock under vissa omständigheter 55 år. Inträdesafgift:
dessutom under första medlemsåret 5 kr. å eget konto. Längsta
tid,
hvarunder o. s. v.: vid långvarig eller ofta återkommande sjuklighet
hel sjukhjälp 60 dagar om året under 2 på hvarandra följande år,
därefter half sjukhjälp lika lång tid under ytterligare 2 år, hvarefter
all sjukhjälp upphör. Kontant sjukhjälp: 2 öre för hvarje medlem pr
dag, utom söndagar. Begrafningshjälp:
1 kr. för hvarje medlem; vid
medlems hustrus död hälften så mycket.

Värmlands län.
Landsbygden.
»

1.

Kvinnor bosatta å brukets egendomar kunna äfven erhålla inträde.
Medlemmarne äro fördelade på tvänne klasser.
Inträdesafgift:
dessutom lösen för motbok. Regelbunden ärsafgift: till sjukkassan i
första klassen 7 kr 20 öre, i andra klassen 4 kr. 80 öre, till begrafningskassan 2 kr. om kassan understiger 100 kr., i annat fall 1 kr.
20 öre; sistuämnda afgifter gälla för män, kvinnor erlägga endast
hälften. Kontant sjukhjälp: 2 kr. i första och 1 kr. 50 öre i andra
klass pr dag till manliga, hälften till kvinnliga medlemmar.
Längsta
tid, hvarunder o. s. v.: 90 dagar under samma fortlöpande sjukdom.
Begrafningshjälp:
50 kr. för manlig och 25 kr. för kvinnlig medlem,
om den döde efterlämnar närmare anhöriga, eljes resp. 20 och 15 kr.
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4.

>

12.

Af gifter och uiiderstödsbelopp: i tabellen angifna olika belopp afse
tvenne skilda klasser, pä hvilka kassans medlemmar äro fördelade.
IMngsta tid, hvarunder o. s, v.: under ett kalenderår ej mer än 75
dagar, under 5 på hvarandra följande är sannnanlagdt högst 225 dagar
och under 8 är i följd sannnanlagdt högst 300 dagar. Kontant sjukhjälp: dessutom fri medicin. Arbetsgifvaren bekostar läkarevård. För
sön- och helgdagar utbetalas ingen sjukhjälp.
(nträdesafgift:
dessutom lösen för motbok. Längsta tid, hrarnnder
o. s. v.: vid långvarig sjukdom 100 dagar årligen under 5 pä hvarandra följande år. Kontant sjukhjälp: utbetalas ej för sön- och helgdagar. Det lägre understödet utbetalas vid sjukdom på grund al'
olycksfall.

Örebro län.
Landsbygden.
»
»

11.
14.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: i regel högst 8 veckor hvarje är.
Kontant sjukhjälp: det lägre beloppet utgår vid sjukdom på grund af
olycksfall. Längsta tid, hrarnnder o. s. v.: 90 dagar för samma
sjukdom.

Västmanlands län.
Sala.
>

5.

I nträdesafgift:
dessutom å eget konto 50 öre under livar och en af
de första 6 månaderna efter inträdet.

»

2.

»
>

9.
11.

>'

19.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: GO dagar under samma fortvanmde
sjukdom.
Kontant sjukhjälp: 1 öre pr dug för hvarje medlem, dock högst 1 kr.
Ileijelbmulen ärsafgift: minst 50 öre, högst 1 kr. i månaden, allt efter
styrelsens med hänsyn till kassans ställning för tillfället fattade beslut.
Ko-itant sjukhjälp: utbetalas ej för sön- och helgdagar.
[nträdesafgift:

Landsbygden.

1 kr. 50 öre för person i åldern under 18 år
18 till 35
3
40
35
5
40
45
10
45
50
15
l

J
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Årsafijift och nuderstodsbelopp: de lägre beloppen afse medlemmar
under 18 år, de högre öfriga medlemmar. Kontant sjukhjälp: utgår
ej för söndagar. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: i oafbruten följd
hel sjukhjälp i högst 6 månader, därefter half sjukhjälp i ytterligare
högst 6 månader, hvarefter all sjukhjälp upphör.

Kopparbergs län.
Landsbygden.
N.o

21.

Kassan är grundad på öfvertagande af Arbetareföreningens vid Morgårdshainmars bruk sjuk- och begrafningskassas tillgångar, hvilka bibehällas oförminskade såsom reservfond. Medlemmarne äro fördelade
på tvemie klasser, allteftersom deras dagaflöning uppgår till minst 1
kr. 60 öre eller understiger detta belopp. Arbetsgifvaren bidrager till
kassan med 60 procent af medlemmarnas såväl regelbundna som uttaxerade afgifter. Af gifter och kontant sjukhjälp: de anförda olika
beloppen afse de båda skilda medlemsklasserna. Sjukhjälpen utgår
endast för arbetsdagar.

Gäfleborgs län.
Landsbygden.
4.

Kassan har af arbetsgifvaren såsom bidrag till grundfond erhållit 400
kr. Årsafijift och kontant tsjuklijälp: de lägre beloppen afse medlemmar under 18 år, de högre öfriga medlemmar. Vid sjukdom på grund
af olycksfall, som berättigar till i lag stadgad ersättning, lämnas intet
understöd. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af ett år kan
medlem i sjukhjälp erhålla högst 100, resp. 50 kr„ allteftersom han
uppnått 18 års ålder eller ej. ISegrafningshjälp: 15 kr. och dessutom
såsom extra hjälp till efterlefvande maka eller anhörig 50 öre för
hvarje medlem under 18 år och 1 kr. för livar och en af de öfriga
medlemmarna.

>

5.

»

8.

Medlemsantalet får ej öfverstiga 125. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
vid sjukdom, medförande varaktig oförmåga till arbete, erhålles vanlig
sjukhjälp i 2 år, hvarefter medlemskapet upphör.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af kronisk sjukdom lämnas
vanlig sjukhjälp endast under 2 år; för sön- och helgdagar utbetalas
ingen sjukhjälp. Afgifter och kontant sjukhjälp: de angifmi olika beloppen afse tvenne skilda klasser, på hvilka medlemmarne äro fördelade.
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Västernorrlands län.
Landsbygden.
N-.o

3.

Regelbunden tiraafgift: 1 proc. af arbetsförtjänsten: hustrur, som vunnit
medlemskap, erlägga 2 kr. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under
loppet sif 3 på hvarandru följande år högst 200 dagar. Kuntant sjukfijiilji: för medlemmar, som ieke åtnjuta fri liikurevård och medicin «f arbetsgifvaren, och äfvenså för medlemmars barn under 15 år, bekostar
kassan dessutom läkarevflrd oeli medicin.

Jämtlands län.
Östersund.
1.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: full sjukhjälp lämnas under 3 pa
livarandra följande år, hvarefter ytterligare sjukhjälp kan erhållas endast
på grund af allmänt beslut. A/gifter och kontant sjnkltjälji: de olika
beloppen afse tvenne skilda klasser, på hvilka medlemmarne äro fördelade. Sjukhjälpen utgår endast för arbetsdagar; den utgår vidare
(j vid sjukdom på grund af olycksfall, som berättigar (ill lagstadgadi
understöd.

