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Inledning.
Efterföljande redogörelse för de registrerade sjukkassornas
verksamhet under år 1903 skiljer sig i fråga om uppställning
och omfattning icke i någon väsentlig del från redogörelsen
för närmast föregående år. I textafdelningen å sid. 9 ° har
meddelats en ny öfversiktstabell, utvisande ökningen eller minskningen under redogörelseåret utaf antalet sjukkassor och sjukkassemedlemmar inom de olika länen. En förändring i förhållande till 1902 års redogörelse har ock vidtagits därutinnan,
att uti samtliga i textafdelningens kap. 4 meddelade tabeller
antalssiffror blifvit angifna endast i fråga om kassorna, men
icke i fråga om medlemmarna. Då medlemssiffrorna icke utan
ett med afsevärd tidsutdräkt förenadt arbete kunna sammanställas för hvar och en af dessa tabeller och dessa siffror därjämte icke torde äga ett däremot svarande aktuelt värde, så
länge ännu redogörelsen afser en tämligen långt tillbaka liggande tidpunkt, har det ansetts lämpligt att uti förevarande och
närmast följande årsredogörelser utesluta uppgifterna i nu berörda afseende.
En del smärre .ofullständigheter förefinnas jämväl i det
statistiska material, som ligger till grund för denna redogörelse.
Sålunda saknas uppgifter helt och hållet från 28 kassor, i 21
fall beroende därpå, att ifrågavarande kassor numera upphört
att vara registrerade, h varjämte från 3 kassor endast ofullständiga uppgifter hafva kunnat erhållas. Nu nämnda fall äro
genom noter i hufvudtabellen närmare angifna.

Registrerade sjukkassors verksamhet
år 1903.
1. Registrerade sjukkassor och deras medlemmar
i olika delar af riket.
Antalet vid 1903 års slut i verksamhet varande registrerade
sjukkassor utgjorde 1,887.
Frånsedt de kassor, 20 till antalet, från hvilka uppgifter
angående antal medlemmar icke kunnat erhållas, räknade de
registrerade sjukkassorna vid samma tidpunkt sammanlagdt
360,173 medlemmar 1 ).
Föreliggande redogörelse omfattar inalles 1,897 kassor,
hvilka alla, åtminstone under någon del af året, voro i verksamhet.
Bland dessa förekomma likväl följande 10 kassor, hvilka
under året upphörde med sin verksamhet; nämligen:
Templarordens sjukfond vid Finspong med omnejd, registrerad hos Konungens befallningshafvande i Östergötlands län,
Barnarps blåbandsförenings sjukhjälps- och begrafningskassa
och Ohs braks sjtvk- och begrafningslorening, båda registrerade
hos Konungens befallningshafvande i Jönköpings län, Karlskrona varfsarbetareförenings sjukkassa, registrerad hos magistraten i Karlskrona, Södra postdistriktets sjukkassa, registrerad
hos magistraten i Malmö, Grofarbetarefackföreningens sjuk- och
begrafningskassa i Limhamn, registrerad hos Konungens befallningshafvande i Malmöhus län, I. O. G. T. sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos magistraten i Göteborg, Kinne och
Kinnefjärdings härads blåbandsförbunds sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos Konungens befallningshafvande i Skaraborgs län, Gäfle blåbandsförenings sjuk- och begrafningskassa,
registrerad hos magistraten i Gäfle, samt Altappens sjuk- och
begrafningshjälpsförening, registrerad hos Konungens befallningshafvande i Norrbottens län.
1) Jfr noterna 2—(i i\ nà'stloljande sida. ITnpsifterna antalet kassor och medlemmar atW
öfverallt i detta kapitel, om ej annat uttryekligen angifvea, rcdogörelsearets slut.
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Antal registrerade sjukkassor och medlemmar inom de olika länen
vid 1903 års slut.1)

2
) De båda kassorna Nyktcrhctsfolkets sjukkassa och Nykterhetsv än n ernås allmänna sjuk- och begrafningskassa (jfr sid. 14*) iiro i tabellen icke uj)ptagna uuder de län, hvarest de aro registrerade, men in^å desamma
i fråga om såväl antal kassor som antal medlemmar i slutsummorna för hela riket.
2
) Däribland 10 kassor, h vilkas medlemsantal ef npp^ifvits,
3
)
»
1
»
H
»
4)
»
4
»
»
»
»
s
)
»
12 bland stadernas och 8 bland landsbvgdenn kansor, hvilkas medlemsantal oj iippgifvits.
6
)
»
12
»
»
» 12 ».
Jfr afven noten â sid. 8*.
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KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET.

Af nyssnämnda kassor voro, såsom ock namnen angifva,
Karlskrona varfsarbetareforenings sjukkassa och Södra postdistriktets sjukkassa enbart- sjukkassor, de öfriga 8 däremot
såväl sjuk- som begrafningskassor.
Några närmare uppgifter om anledningen till verksamhetens upphörande föreligga icke.
Åhus godtemplares sjukhjälpsförening, registrerad hos
Konungens befallningshafvande i Kristianstads län, hvilken
förening vid 1902 års slut tills vidare nedlagt sin verksamhet
och icke under år 1903 återupptagit 'densamma, har af denna
anledning helt och hållet uteslutits ur föreliggande redogörelse.
Antalet under året tillkomna, registrerade kassor utgjorde
156; motsvarande antal under närmast föregående år var 127.
Den supplementtabell, som nedan å sidd. 108—121 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 deras medlemmar
under år 1903 på sätt, som nedanstående tablå utvisar; i tablån
äro kassorna fördelade på städer och landsbygd enligt den fördelningsgrund, som i det följande användes, och för hvilken
nedan å sid. 14° närmare redogöres.
Registrerade sjukkassor och deras medlemmar år 1903.

Året 1903 hade sålunda, såväl absolut som relativt taget,
i synnerhet i fråga om landsbygden, att uppvisa en större
1
) Åhus godtemplareR sjukhjälpsförcning inberäknad. Borgholms sjuk- och begrafningshjälpskassa, registrerad hos Konungens befallningshafvande i Kalmar län, hvilken upptagits bland
städernas kassor i 1902 års redogörelse, är här räknad till landsbygden.
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Ökning i antal kassor och antal medlemmar
inom de
olika länen år 1903.1)

1) Minskning angifves genom tecknet £. Vid tahellens uppställning iiro vidtagna samma modifikationer
»om i fråga om tabellen å sid. 7*. 'Jfr noterna å nämnda Bida).

10*

KASSOR

OCH

MEDLEMMAR

I

OLIKA

DELAR

AF

RIKET.

ökning än närmast föregående år i både antal kassor och antal
medlemmar. För fördelningen af. denna ökning på de olika
länen redogöres i öfversikten å sid. 9°.
Af de 156 nyregistrerade kassorna voro 81 stadskassor och
75 landskassor. Det stora flertalet bland dem, nämligen 79 af
de förra och 72 af de senare, voro såväl sjuk- som begrafningskassor, under det att inalles endast 5, däraf 2 stadskassor,
voro enbart sjukkassor.
Af ifrågavarande kassor voro 43, nämligen 18 stadskassor
och 25 landskassor, under året nybildade, medan alla de öfriga
112, däraf 61 stadskassor och 51 landskassor, 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—1903, eller allt ifrån sjukkasselagens tillkomst. De anförda 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 några fullt exakta uppgifter angående det verkAntal registrerade sjukkassor och deras medlemmar vid
slutet af åren 1892—19031).

1) Bortsedt från medleinimmie i ett antal kassor, olika för olika år, hvilka ej lämnat
uppgift om medlemsantalet. Vid en omarbetning af öfversikten hafva de i VJQ2 års redogörelse
meddelade siffrorna å antalet medlemmar åren 18Ö-1 och 181)5 befunnits erfordra en korrektion.
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liga antalet existerande registrerade sjukkassor under livart och
ett af åren 1892—1900 icke föreligga.
I saraband 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 livad mån antalet registrerade sjukkassor år från
år tillväxt.
Beträffande kassornas registreringsår framgår af nyssnämnda
tabell, att registreringen af sjukkassor varit liflig under hela
tiden allt ifrån tillkomsten af lagen om sjukkassor den 30 oktober 1891 och meddelandet samma år af förvaltningsbidrag åt
sjukkassor. Särskildt var detta dock fallet under perioden
1897—1900, hvilket utan tvifvel till väsentlig del berott på
den höjning af statens förvaltningsbidrag, som egde rum åren
1897 och 1899. Under de närmaste åren före redogörelseåret
hafva de nyregistrerade kassornas antal något aftagit, en omständighet, som i viss mån torde hafva sin förklaring däri, att
redan största delen af de förut befintliga sjukkassorna varit
registrerade. I själfva verket har en inom kungl. civildepartementet under åren 1904—05 verkställd undersökning visat, att
vid den tidpunkt, som föreliggande redogörelse afser, antalet
icke registrerade sjukkassor uppgingo till endast omkring 400
(med ett antal medlemmar af närmare 40,000).
Af de i samma tabell meddelade uppgifterna rörande kassornas grundläggningsår framgår, att alltsedan år 1891 en liflig
nybildning, motsvarande nära hälften af samtliga vid 1903 års
slut i verksamhet varande registrerade kassor, ägt rum, med
ett tydligt maximum under åren 1897—99. Under de senare
åren har nybildningen något aftagit. Den betydliga ökning,
som antalet medlemmar inom samtliga de registrerade sjukkassorna i enlighet med öfversikten å sid. 8° har att under år
1903 uppvisa, synes dock gifva anledning till den förmodan,
att, trots det märkbara aftagandet i nybildningen af sjukkassor,
sjukkasseverksamhetens landvinningar dock i oförminskad grad
pågå, ehuru i allt större utsträckning genom anslutning till de
redan förefintliga sjukkassorna.
Af de registrerade sjukkassor, hvilka vid 1903 års slut
voro i verksamhet, tillhörde, såsom tabellen å sid. 7° utvisar,
937 kassor, omfattande 184,274 medlemmar, städerna, och 948
kassor med ett sammanlagdt medlemsantal uppgående till
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De registrerade sjukkassorna i riket,
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fördelade efter registrerings- och grundläggningsår.

1) Inklusive tvcunr fir 1903 registrerade kasBov, hvilkas egentliga verksamhet började först år 1004.
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128,506 landsbygden. Ifrågavarande tabell lämnar äfven en
öfversikt öfver kassornas fördelning och anslutningen till desamma, såväl absolut som relativt taget, i rikets olika län, med
särskiljande jämväl af städer och landsbygd. Ur tabellen hafva
emellertid uteslutits de båda största sjukkassorna, nämligen
Nykterhetsfolkets sjukkassa, registrerad hos magistraten i Oskarshamn, räknande 28,245 medlemmar, samt Nykterhetsvännernas
allmänna sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos magistraten
i Eskilstuna, med 19,148 medlemmar, hvilka dels äro exceptionelt 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.
Till stads- resp. landskassor hafva här liksom öfverallt i
redogörelsen med nyss angifna undantag 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. Härtill kommer, att åtskilliga kassor finnas,
hvilka i likhet med nyss förut nämnda tvenne kassor äga ett
större eller mindre antal lokalafdelningar inom skilda delar af
riket såväl i städerna som å landsbygden, hvilka emellertid måst
hänföras till den stad, resp. det län, där dessa kassor varit
registrerade. Måhända framstår uti den här föreliggande redogörelsen, till följd af nu anmärkta förhållanden, skillnaden
mellan anslutningen till sjukkasseverksamheten i städerna och
å landsbygden såsom varande större än den i själfva verket varit.
Af rikets städer hade Stockholm, Göteborg, Malmö, Gäfle,
Norrköping och Eskilstuna att uppvisa de flesta sjukkassorna,
nämligen resp. 215, 166, 62, 37 och — de båda sistnämnda
städerna hvardera — 25, samt Stockholm, Göteborg, Malmö,
Norrköping, Eskilstuna och Gäfle, i nu nämnda ordning, de
flesta sjukkassemedlemmarne, nämligen resp. 76,635, 14,128,
11,970, 8,120, 7,172 och 5,986 1).
1) Med Wrtseenilo från NyUtcrhctgvanncrnas allmänna sjuk- och begrafningskassa i Kskilstuna (n'h Nyktorhi'tsfolki'ts sjukkassa i Oskarshamn.
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Sedan under året Simrishamns sjuk- och begrafningskassa
blifvit registrerad voro endast följande 15 stadssamhällen utan
registrerade sjukkassor, nämligen:
Vaxholm, Oregrund, Vimmerby, Skanör med Falsterbo,
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 1903 års slut på hvarje 10,000-tal af befolkningen
kommo i medeltal 3-o registrerade sjukkassor, och vidare, att
sammanlagda antalet sjukkassemedlemmar vid samma tidpunkt
utgjorde i det närmaste 6-9 proc. af hela folkmängden. Betraktas
städerna och landsbygden hvar för sig, befinnes antalet kassor
i medeltal pr 10,000 invånare hafva utgjort 8'1 i städerna, men
ej mer än 2-3 å landsbygden, och sammanlagda antalet medlemmar i registrerade sjukkassor i procent af invånareantalet
15-9 proc. i städerna, men endast 3-2 proc. å landsbygden.
Med afseende å såväl nyss anförda som äfven öfriga i redogörelsen förekommande siffror, hvilka angifva det samfällda
medlemsantalet antingen i och för sig eller i förhållande
till folkmängden inom 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, samma person tillhört mer
än en kassa och på den grund medräknats flere gånger. Ifrågavarande siffror äro därför i vissa fall endast af ett relativt värde.
Det genomsnittliga antalet medlemmar inom de registrerade
sjukkassorna utgjorde vid redogörelseårets slut 193. De enskilda kassorna företedde likväl mycket stora afvikelser i detta
afseende; en tydlig olikhet framträdde dessutom emellan städernas och landsbygdens kassor. Medelantalet medlemmar inom
stadskassorna uppgick sålunda till 199, under det att medelantalssiffran för landskassorna stannade vid 138 ').
1) Vid beräkningen af såväl antal medlemmar i förhållande till invånareautal, som medelantalet medlemmar j>r kassa hafva, i fråga om städemas kassor, de båda förutnämnda stora kassorna Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhctsvännernas allmänna sjuk- oeh begrafningskassa
uteslutits.
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Én uppdelning af de registrerade sjukkassorna i storleksgrupper ter sig på sätt, som nedanstående tabell utvisar:
Sjukkassorna, grupperade efter storlek.

Ur tabellen uteslutna äro, förutom de vid årets slut upphörda kassorna, jämväl de 12 af städernas och 8 af landsbygdens kassor, från hvilka uppgifter om antalet medlemmar
icke föreligga.
Af tabellen framgår, att' 975 kassor — d. v. s. 52'2 procent af samtliga — däraf 466 i städerna och 509 å landsbygden, eller resp. 50-3 och 54-1 proc. — räknade fett antal
medlemmar om högst 100. Bland dessa ägde 27 kassor ett
medlemsantal understigande 25, d." v. s. mindre än det för
registering minsta erforderliga.
De kassor, hvilkas medlemsantal öfverstego 2,000, voro,
utom förutnämnda Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa, med resp.
28,245 och 19,148 medlemmar, följande: Föreningen »Enighet
ger Styrka» med 13,708 medlemmar, Svenska typografförbundets
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sjuk- och begrafningshjälpskassa med 3,223 medlemmar, Föreningen Vänfast med 2,694 medlemmar, Sveriges ungdoms och
ålderdoms 10,000 man- och kvinnoförening med 2,406 medlemmar, alla fyra registrerade hos öfverståthållareämbetet, samt
slutligen Svenska statsbanepersonalens olycksfallsförsäkringsförening, registrerad hos magistraten i Falköping, med 3,778
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. begrafningshjälp 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 1,760 af samtliga vid 1903 års slut
i verksamhet varande kassor på samma gång sjuk- och begrafningskassor, under det att endast 126 voro uteslutande sjukkassor1). Bland de registrerade kassorna var äfven under år
1903 att räkna Enköpings hundramannakassa, ehuruväl densamma utöfvade enbart begrafningshjälpsverksamhet.
Med
bortseende från sistnämnda kassa, fördelade sig öfriga registrerade sjukkassor och deras medlemmar på sjuk- och begrafningskassor samt enbart sjukkassor — om därvid jämväl städer
och landsbygd betraktas hvar för sig — på följande sätt:

Sjuk- och begrafningskassorna utgjorde följaktligen 93-3
proc. af samtliga registrerade sjukkassor och omfattade 95-7
proc. af kassornas sammanlagda medlemsantal.
Af samtliga registrerade sjukkassors alla medlemmar utgjorde 76-i proc. män och följaktligen 23'9 proc. kvinnor.
Totala antalet manliga medlemmar inom samtliga kassor utgjorde i enlighet härmed 10-8 proc. och antalet kvinnliga med1) Af de i 1902 års redogörelse upptagna 128 rena sjukkassor hade 5 st. år 1903 börjat
meddela bejfrnfmngshjiilp.
2
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lemmar 3'2 proc. af hela rikets resp. manliga och kvinnliga
befolkning. Betraktas städer och landsbygd hvar för sig, voro
motsvarande procenttal i förra fallet resp. 31-6 och lOo proc,
i senare fallet resp. 5-2 och l"i 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:
Sjukkassorna, fördelade efter medlemmarnes kön.

Flertalet, eller 59'3 proc, af samtliga kassor omfattade sålunda såväl manliga som kvinnliga medlemmar; procenttalet
för de senare inom dessa kassor uppgick till 30'9. Antalet
kassor med endast manliga medlemmar, af hvilka de flesta på
grund af stadgebestämmelser eller tradition icke medgåfvo tillträde för kvinnor, utgjorde emellertid 38-9 proc. af samtliga.
Ett ringa fåtal sjukkassor däremot voro upprättade uteslutande
för kvinnor.
I fråga om förhållandet mellan de registrerade sjukkassornas
medlemmar och folkmängden måste hänsyn jämväl tagas därtill,
att vissa åldrar icke äro representerade inom kassorna. I regel
är sålunda medlemskap medgifvet endast vuxna personer. En
öfversikt öfver de gällande bestämmelserna i detta hänseende
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lämnas i den tabell öfver »Minimiålder för inträde», hvilken å
sid. 43° i det följande i annat sammanhang meddelats. Tabellen
visar, att 83-1 proc. af samtliga kassor (80-1 proc. af städernas
och 86 - i proc. af landsbygdens) föreskrifva en minimiålder för
inträde; vanligen är denna minimiålder 15 à 18 år. Äfven i
de fall, då stadganden af ifrågavarande slag icke finnas, torde
dock oftast 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 lämnas obeaktade vid bearbetningen.

2. De registrerade sjukkassornas
ekonomiska
förhållanden.1)
De registrerade sjukkassornas inkomster under år 1903
uppgingo till sammanlagdt 4,100,055 kr. 71 öre, hvaraf på
städernas kassor kommo 2,980,771 kr. 17 öre och på landsbygdens 1,119,284 kr. 54 öre. E n öfversikt öfver de olika
slagen af inkomster och deras storlek lämnas i följande tablå:
Sjukkassornas inkomster år 1903.

1) Jfr sammandraget å sidd. 34*—35*. Vid beräkning af de medeltal, som förekomma i
detta och följande kapitel, har bortsetts från ett mindre antal kassor, som lämnat ofullständiga
eller med iifriga ej jämförliga uppgifter.
2) Se speeitikation å sid. 24*.
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Den relativa storleken af de olika inkomstposterna gestaltade sig i genomsnitt på följande sätt, om dels städernas och
landsbygdens kassor, dels sjuk- öch 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; dessa båda poster
utgjorde tillhopa 76'9 proc. af hela inkomstbeloppet, om samtliga
kassor på en gång tagas i betraktande. De mindre betj^dande
posterna: inträdesafgifter och böter äro därvid icke inberäknade ;
dessa poster uppgingo under år 1903 till resp. 91,849 kr. 75
öre och 44,572 kr. 64 öre och äro inbegripna bland »öfrig-a
inkomster».
Med afseende på de båda posterna regelbundna afgifter
och utdebiterade bidrag 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, 1,130 stycken — 1,029 sjuk- och begrafningskassor och 101 enbart sjukkassor, hvaraf 502 stadskassor och
628 landskassor — upptagit uteslutande regelbundna afgifter
till ett sammanlagdt belopp af 1,421,027 kr. 46 öre; inom 538
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kassor — 523 sjuk- och begrafningskassor och 15 sjukkassor,
hvaraf 310 stadskassor och 228 landskassor — hafva jämte
regelbundna afgifter, hvilkas sammanlagda belopp uppgått till
1,073,036 kr. 48 öre, jämväl uttaxerade bidrag om tillhopa 453,915
kr. 76 öre — eller 29'7 proc. af hela summan af båda slagen afgifter — blifvit upptagna; inom 196 kassor — 187 sjuk- och
begrafningskassor och 9 sjukkassor, hvaraf 115 i städerna och
81 å landsbygden — hafva endast bidrag på grund af uttaxering förekommit till ett belopp af sammanlagdt 206,811
kr. 38 öre, och slutligen hafva ett fåtal kassor — 3 st. —
hvarken upptagit regelbundna afgifter eller utdebiterade bidrag.
Bland de sjuk- och begrafningskassor, inom hvilka såväl
regelbundna afgifter som utdebiterade bidrag förekomma, finnas
emellertid säkerligen åtskilliga sådana kassor, hvilka i regel
täcka den egentliga sjukkassans utgifter medelst fasta afgifter
och vanligen endast för bestridande af begrafningshj alpen tilllämpa uttaxeringssystemet.
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 medlemsbidrag,
erhållas de resultat, som meddelas i efterföljande trenne
öfversikter:

') Hithörande grupper omfatta ondast ett fåtal kassor, till följd hvaraf här aiigifiia siffror
iiro i relativt hög grad hproendo af tillfälliga förhallanden.
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Den genomsnittliga afgiften pr medlem utgjorde 9 kr.
3 öre; inom städernas kassor var motsvarande siffra något
större, eller 10 kr. 65 öre, inom landsbygdens kassor däremot
ej mer än 6 kr. 37 öre. Betraktas åter å ena sidan sjuk- och
begrafningskassor och. å andra sidan enbart sjukkassor, belöpte
sig inom de förra genomsnittsafgiften till 9 kr. 11 öre, inom
de senare till endast 7 kr. 28 öre.
De af staten lämnade s. k. förvaltningsbidragen uppgingo,
enligt föreliggande uppgifter från sjukkassorna, till sammanlagdt
319,388 kr. 70 öre — 7-8 proc. af det totala inkomstbeloppet
— ett belopp, som med 27,920 kr. 28 öre öfverstiger motsvarande belopp för närmast föregående år. Ifrågavarande bidrag
utgingo enligt de år 1899 fastställda bestämmelser och grunda
sig på kassornas minsta antal afgiftspliktiga medlemmar under
närmast föregående år (1902). Den på hvarje sjukkassemedlem
kommande anparten i det under redogörelseåret utanordnade
statsbidraget belöpte sig till 91 öre.
Såvidt af de insända uppgifterna framgår, hafva 1,724 af
samtliga i redogörelsen upptagna kassor, nämligen 866 af städernas och 858 af landsbygdens, blifvit af förutnämnda belopp
delaktiga. A andra sidan hafva, enligt hvad uppgifterna utvisa,
om man bortser från de 28 kassor, från hvilka inga uppgifter
i berörda afseende föreligga, 145 kassor icke uppburit statsbidrag. Största delen af dessa, eller 108 st., voro sådana, som
blifvit registrerade under redogörelseåret.
renligt i kungl. statskontoret inhämtade uppgifter utgjorde
sammanlagda beloppet af under år 1903 utanordnade förvaltningsbidrag till registrerade sjukkassor 321,610 kr. 50 öre.
Olikheten med förutnämnda ur sjukkassornas uppgifter erhållna
1) Jfr noten h föregående sidii.
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belopp torde förklaras bland annat 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.
I följande tablå angifvas sammanlagda beloppen af de under hvarje år af perioden 1892—1903 till registrerade sjukkassor
utanordnade statsbidrag i enlighet med de uppgifter, som härom
blifvit i kungl. statskontoret inhämtade, hvarjämte äfven statsbidragets procentiska storlek i förhållande till kassornas sammanlagda utgifter meddelas. Procenttalen äro beräknade på
grund af de i föregående årgångar af denna redogörelse angifna belopp å såväl statsbidrag som sjukkassornas utgifter.

Ränteinkomst hade 866 af städernas och 884 af landsbygdens kassor att uppvisa; den motsvarande medelräntefoten torde
kunna beräknas till omkring 4 proc.
De i tablån å sid. 19° under rubriken »öfriga inkomster»
upptagna poster äro af växlande natur; de mera betydande
kunna specificeras på sätt, som af tablån å nästföljande sida
framgår.
Där redovisade inträdesafgifter
hafva erlagts inom 1,652
och böter inom 1,017 kassor. Garantimedlen, hvilka inom ifrågakommande kassor erlagts af inträdande medlemmar såsom
säkerhet för fullgörandet af deras förpliktelser, med återbetalningsskyldigket för kassan vid medlems död eller utträde ur
densamma, voro fördelade på 243 kassor.
E t t antal af 40 kassor hade under året inkomst af hyror
för fastigheter eller inventarier. 1 tablån icke specificerade
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Specifikation af »öfriga inkomster».

»andra» inkomster äfvensom inkomster af fester eller liknande
tillställningar fördela sig på 420 kassor. I ett ganska stort
antal fall hafva gåfvor och bidrag af utomstående under året
kommit de registrerade sjukkassorna till del. Häribiand äro
i främsta rummet att nämna sådana af medlemmarnes arbetsgifvare. De fall, då dylika bidrag förekommit, utgöra 141,
hvaraf 51 kommo på städernas och 90 på landsbygdens kassor.
Af närbesläktad natur äro de böter o. d. från fabriker, som tillfallit 21 kassor. Från »andra utomstående» hafva 127 kassor
fått mottaga större eller mindre kontanta belopp. De fall, då
registrerade sjukkassor mottagit direkta bidrag af kommuner,
utgjorde 67; af ifrågavarande kassor voro 47 stadskassor och
20 landskassor.
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
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i form af kostnader för läkarevard och medicin, bestridda af
utomstående, hufvudsakligen arbetsgifvare. I uppgifterna fullständigt angifna äro 152 fall, då arbetsgifvare bestridt kostnader af
ifrågavarande slag. 1 93 af dessa fall, af hvilka 25 kommo på
städernas och 68 på landsbygdens kassor, omfattande i medeltal
resp. 6,010 och 11,691 medlemmar, hafVa sålunda arbetsgifvare
bekostat såväl läkarevård som medicin med resp. 30,134 kr. 6
öre och 73,488 kr. 3 öre; inom 22 stadskassör och 36 landskassor med i medeltal resp. 4,516 och 7,396 medlemmar har
på samma sätt enbart fri läkarevård med i förra fallet 13,443
kr. 75 Öre och i senare fallet 20,411 kr. 80 öre kommit medlemmarne till godo; inom en kassa å landsbygden med i medeltal
73 medlemmar har slutligen medicin enbart bekostats af arbetsgifvare med ett belopp af 15 kr. Dessutom liar inom tvenne
stadskassor med resp. 49 och 846 medlemmar arbetsgifvare
bekostat såväl läkarevård som medicin, hvarvid dock uppgift
angående belopp kunnat lämnas i förra fallet endast i fråga om
medicin — 63 kr. 50 Öre — i senare fallet endast i fråga om
läkarevården — 1,992 kr. —.
Till de nu nämnda kommo 71 liknande fall, då beloppen
af de af arbetsgifvare bestridda kostnaderna icke kunnat angifvas. I 30 af dessa fall, omfattande 9 stadskassor och 21
landskassor med ett sammanlagdt medlemsantal i medeltal om
resp. 1,761 och 4,996, hafva arbetsgifvare bekostat såväl läkarevård som medicin; i 40 fall, af hvilka 9 afse stadskassor och
31 landskassor med i medeltal resp. 1,185 och 5,750 medlemmar,
har enbart läkarevård bekostats; i ett fall slutligen, en kassa å
landsbygden med 568 medlemmar, har arbetsgifvaren bekostat
endast medicin.
Endast i de fall, då arbetsgifvarnes kostnader af hithörande
slag blifvit angifna, uppgingo dessa till 139,548 kr. 14 öre.
Lägges härtill de förutnämnda belopp, som kassorna i form af
kontanta gåfvor eller bidrag fått mottaga af arbetsgifvare, betinnes, att i de fall, då uppgifter föreligga, inalles 232,724 kr.
89 öre direkt eller indirekt kommit sjukkassornas medlemmar
till godo på grund af det närmare förhållande, hvari respektive
kassor stått till medlemmarnes arbetsgifvare.
De registrerade sjukkassornas utgifter under året voro
följande:
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Sjukkassornas utgifter år 1903.

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

1) Se specifikation a sid. 30*.
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Inom samtliga kassor tillsammantagna belöpte sig utgifterna för kontant sjukhjälp, begrafningshjälp samt läkarearfvoden, medicin o. d., om hithörande utgifter för medlemmarnes
anhöriga icke inberäknas, till 86'8 proc. af utgifternas totalsumma, medan för förvaltningskostnader och »öfriga utgifter»
motsvarande procenttal voro resp. 10 4 och 2-8.
Kontant sjukhjälp har under året, så vidt af uppgifterna
framgår, utbetalts af samtliga kassor — frånsedt Enköpings
hundramannakassa —, med undantag af 6 stadskassor och 11
landskassor, af hvilka emellertid 9 kassor utöfvat sin verksamhet endast under en del af året.
Den genomsnittliga utgiften pr medlem för sjukhjälp under
året gestaltade sig på följande sätt inom olika grupper af kassor:

Bland samtliga 1,761 sjuk- och begrafningskassor — inkl.
Enköpings hundramannakassa — har under redogörelseåret
begrafningshjälp utbetalts af 582 bland städernas kassor med
sammanlagdt 378,978 kr. 59 öre, samt af 441 bland kassorna
på landsbygden med 60,477 kr. 20 öre. Nyssnämnda tvennc
belopp motsvara en genomsnittlig utgift pr medlem inom hela
antalet sjuk- och begrafningskassor af 1 kr. 75 öre för städernas och 51 öre för landsbygdens kassor, samt 1 kr. 32 Öre
för samtliga kassor. Dessa siffror hänföra sig emellertid 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 begrafningshjälpen
icke kunnat beräknas. De belopp, som i begrafningshjälp lämnats vid medlems hustrus eller barns död, äro icke inberäknade i nu anförda siffror.
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De fall, då sjukkassorna vid sidan af den kontanta sjtikhjalpen jämväl i större eller mindre utsträckning iklädt sig
kostnader för läkarearfvoden eller medicin för medlemmarna,
hänföra sig till inalles 440 olika kassor. Af dessa hade 12 stadskassor och 32 landskassor, med resp. 3,127 och 5,581 medlemmar, lämnat bidrag till såväl läkarevård som medicin, vidare
233 stadskassor och 121 landskassor, med resp. 45,506 och
15,623 medlemmar, helt eller delvis bestridt enbart läkarevård
åt medlemmarne, samt slutligen 8 stadskassor och 34 landskassor, med ett sammanlagdt medlemsantal uppgående till i
förra fallet 1,968 och i senare fallet 5,979, bidragit till medlemmarnes kostnader för medikamenter.
Hela antalet registrerade sjukkassor, inom hvilka understöd
i form af läkarearfvoden eller medicin under året förekommit,
oafsedt om 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 660. I 160 af dessa
kassor — 46 bland städernas och 120 bland landsbygdens
— omfattande 32,975 medlemmar, hafva hithörande förmåner
sträckt sig till såväl läkare vård som medicin; i 450 kassor —
263 i städerna och 187 å landsbygden — omfattande 79,594
medlemmar, har enbart läkarevård kommit i fråga, samt i 44
kassor — 8 i städerna och 36 å landsbygden — afseende sammanlagdt 8,578 sjukkassemedlemmar, enbart medicin. Fri läkarevård, med eller utan samband med kostnadsfri medicin, har
sålunda i större eller mindre utsträckning förekommit på kassans eller arbetsgifvares bekostnad inom 309 sjukkassor i städerna och 307 å landsbygden med ett sammanlagdt medlemsantal uppgående till 112,569, under det att inom 54 stadskassor
och 156 landskassor med tillhopa 41,553 medlemmar, kostnadsfri
medicin under enahanda omständigheter kommit medlemmarne
till godo. De belopp, som för ifrågavarande ändamål blifvit
utbetalta, uppgingo i de fall, då uppgifter härom lämnats, till
sammanlagdt 243,337: 71.
Förvaltningskostnaderna under året hafva liksom tillförene
ställt sig afsevärdt dyrare för städernas än för landsbygdens
kassor, hvilket framgår dels af de i tablån å sid. 26° meddelade
procenttal, dels äfven af den beräknade, på hvarje medlem
kommande anparten af ifrågavarande utgiftspost. Den genom-
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snittliga utgiften pr medlem i förvaltningskostnader utgjorde
nämligen i städerna 1 kr. 25 öre och å landsbygden endast
57 öre.
Sjuk- och begrafningskassorna hade att vidkännas större
förvaltningskostnader än de rena sjukkassorna. Dessa kostnader uppgingo till 10'4 proc. af samtliga utgifter i förra
fallet, i det senare till ej mer än 9-5 proc, motsvarande pr
medlem resp. 1 kr. 2 öre och 76 öre. Kassornas storlek synes
däremot icke i och för sig 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:
Förvaltningskostnader pr medlem inom kassor af olika storlek.

Jämföras förvaltningskostnaderna med de belopp, som under
året blifvit till kassorna af statsmedel utanordnade, finner man,
att, frånsedt sådana kassor, som intet statsbidrag erhållit, och
hvilkas förvaltningskostnader uppgingo till sammanlagdt 12,496
kr. 80 öre, inom öfriga kassor de under året lyftade statsbidragens
sammanlagda belopp med 21,522 kr. 77 öre understego kassornas
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förvaltningskostnader tillhopa, att emellertid i fråga om städernas
kassor de sammanlagda förvaltningskostnaderna med 92,531 kr.
41 öre öfverstego de af kassorna åtnjutna statsbidragen, medan
samtliga landsbygdens kassor af statsbidragen icke blott fått
sina förvaltningskostnader betäckta, utan äfven därutöfver haft
71,008 kr. 64 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 gång som de större kassorna, såsom ofvan
blifvit påvisadt, till öfvervägande del komma på städerna.1)
De 7 sjukkassor, hvilkas medlemsantal vid årets slut öfverstego
2,000, och hvilka samtliga här räknats till stadskassorna, befinnas hafva under året haft att vidkännas förvaltningskostnader,
hvilka med 81,526 kr. 14 öre öfverstego de af dem lyftade
statsbidragen.
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 be1
) Xyktorhetsfolkots sjukkassa och Nyktorhotsvännernas allmänna sjuk- oi-.h begrafningsningskassa äro här hänförda till städerna.
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grafningshjälp, komrao 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 23 kassor, i fråga om begrafningshjälp
inom 150 kassor; fri läkarevård, medicin o. d. till anhöriga,
endera uteslutande eller bådadera samtidigt, har förekommit inom
29 kassor. Inom 261 kassor har återbetalning under året skett
af delägares å egna konton innestående garantimedel.
Under
rubriken »andra» i tablån anförda belopp fördela sig på 266
kassor.
Inalles hafVa sålunda de registrerade sjukkassorna under
år 1903 utbetalt, oafsedt om till medlemmar eller till deras
anhöriga, i kontant sjukunderstöd 2,406,406 kr., i begrafningshjälp 460,032 kr. 79 öre samt i läkarevård, medicin o. d.
118,673 kr. 45 öre, d. v. s. i understöd af ett eller annat slag
sammanlagdt 2,985,112 kr. 24 öre.
De registrerade sjukkassorna hade att tillsammans uppvisa
en behållning af årets verksamhet, uppgående till 698,620 kr. 82
öre, hvaraf 451,570 kr. 88 öre tillföllo städernas och 247,049 kr.
94 öre landsbygdens kassor. I proc. af hela inkomstbeloppet
utgjorde denna behållning för samtliga kassor tillsammantagna
17-o proc. Den förlust, som drabbat vissa kassor, har här frånräknats. I själfva verket hade endast 1,500 kassor att uppvisa
öfverskott af årets verksamhet, uppgående till sammanlagdt
766,183 kr. 16 öre, medan inom 366 kassor utgifterna öfverstego inkomsterna med större eller mindre belopp, tillsammans
uppgående till 67,562 kr. 34 öre, samt inom en kassa inkomster
och utgifter uppgingo till exakt samma belopp. I 27 fall uppgick förlusten till mer än 500 kr.; bland dessa funnos 3 fall,
då förlusten öfversteg 1,000 kr. och bland dessa sistnämnda
ett, då densamma uppgick till mer än 2,000 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 1903, ter sig resultatet på följande
sätt för de olika grupperna af kassor:
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Inkomster och utgifter samt behållning i genomsnitt pr medlem.

De registrerade sjukkassorna förfogade vid 1903 års slut
öfver följande tillgångar:
Sjukkassornas tillgångar den 31 dec. 1903.

l

) Inträdeaafgiftor och böter oj inräknade,
) Utgifter för liikarevard och medicin ej inräknade,
) Jfr, specifikation å sitt. 36*.

2
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I förhållande till närmast föregående år förete sålunda sjukkassornas sammanlagda tillgångar en ökning af i det närmaste
en million kronor.
A andra sidan förefimnos skulder och oreglerade utgifter till
följande belopp:

Sålunda utgjorde sjukkassornas tillgångar öfver skulder vid
årets slut sammanlagdt 6,555,106 kr. 54 öre, hvaraf å ena sidan
städernas kassor förfogade öfver 4,035,603 kr. 59 öre och
2,519,502 kr. 95 öre kommo på landsbygdens kassor, medan å
andra sidan på sjuk- och begrafningskassornas andel kommo
6,283,443 kr. 53 öre, på de rena sjukkassornas åter 271,663
kr. 1 öre.
Storleken af den på hvarje medlem kommande andelen i
sjukkassornas besparingar ställde sig inom olika grupper af kassor
på föliande sätt:'

En närmare specifikation af sjukkassornas öfriga tillgångar
lämnar den tabell, som meddelats öfverst å sid. 36°.
1) Jfr specifikation å sid. 37 ;;: .
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Registrerade sjukkassors inom de olika länen inkomster och utgifter

1) Dr 10 kussov, som umU'T iiri't itjiphävt luyd sin verksamhet, iiro här helt oeh hållet uteslutna.
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under år 1903 samt tillgångar och skulder vid samma års slut. 1)
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Specifikation af »öfriga tillgångar».

Med tillhjälp af de här och i öfversikten å sid. 32° meddelade siffror befinnes den relativa storleken af sjukkassornas
tillgångar af olika slag ställa sig på följande sätt:
Den relativa storleken af sjukkassornas tillgångar af olika slag
den 31 dec. 1903.
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Till hufvudsaklig del voro följaktligen kassornas tillgångar
placerade i banker. Inalles 872 stadskassor och 832 landskassor
ägde vid årets slut på nyssnämnda sätt placerade medel. Bland
tillgångar af annat slag märkas i främsta rummet sådana bestående uti fordringar enligt revers; dessa fördelade sig på 130
af städernas och 209 af landsbygdens kassor. Vidare hade 36
af städernas och 88 af landsbygdens kassor en Imfvudsaklig del
af sina kontanta medel innestående hos arbetsgifvare.
Obligationer
eller aktier förekommo bland tillgångarna i 73 fall. Inalles 12
kassor voro ägare af fastighet.
Kassornas skulder kunna specificeras på följande sätt:
Specifikation af sjukkassornas skulder den 31 dec. 1903.

Hela skuldsumman fördelade sig på 281 af städernas och
182 af landsbygdens kassor, af hvilka 447 voro sjuk- och begrafningskassor och 16 enbart sjukkassor. Skuldsatta på grund
af lån voro 26 kassor. I tablån upptagna garantimedel afse 249
kassor; i fråga om beloppet af innestående garantimedel förete
emellertid sjukkassornas uppgifter ännu ofuilständigheter, som
icke kunnat kompletteras.
Endast undantagsvis belöpte sig skulderna i de enskilda
fallen till mera afsevärda belopp; inom 146 kassor uppgick
emellertid skuldsumman till mer än 500 kr. I 10 fall öfverstego skulderna kassans tillgångar, i intet fall dock med mera
nämnvärdt belopp.
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3. Sjukdomsfallens frekvens och varaktighet.
Understödens storlek.1)
I tab. å sid. 41° lämnas en ofversikt 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 1903 inalles 91,628 sjukdomsfall, hvilka fördelade sig på de båda könen inom å ena sidan städernas ock
å andra sidan landsbygdens kassor på följande sätt:

Dessa sjukdomsfall äro emellertid endast sådana, för hvilka
kontant sjukhjälp utbetalts till de sjuka från respektive kassor,
under det att sådana sjukdomsfall ej äro medräknade, som
drabbat sjukkassornas medlemmar under väntetid eller karenstid,
sedan den sjuke redan tagit i anspråk all den sjukhjälp, hvartill han för året eller öfver hufVud taget varit berättigad, eller
då af en eller annan anledning rätten till sjukhjälp varit förverkad eller icke begagnats etc. och då sålunda kontant sjukhjälp
icke utbetalts. 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 ihågkommas, 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 i ett stort antal fall icke lämnats.
1) Jfr not. 1 ä sid. 19*.
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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, lämnar följande resultat:

Sjukdomsfallen omfattade 2,003,514 sjukdagar, för hvilka
sjukhjälp utgått; dessa fördelade sig på män och kvinnor inom
dels städernas, dels landsbygdens kassor på följande sätt:

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. Inom
många kassor tillämpas emellertid vissa inskränkande bestämmelser i fråga om tiden för sjukhjälpens åtnjutande. Ej sällan
innehålles sjukhjälpen i regel under de första dagarne af sjukdomsfallet, ofta utgår sjukunderstödet på grund af försenad
sjukanmälan först sedan sjukdomen någon tid varat, vid långvariga sjukdomsfall indrages i de flesta fall sjukhjälpen, sedan
densamma under viss bestämd tid åtnjutits, oafsedt om tillfrisknande ägt rum eller ej o. s. v. Understundom förekommer
äfven, att person, i synnerhet om han tillhör flere kassor, efterlåter sin rätt till sjukhjälp, åtminstone inom någon af kassorna,
för att icke i förtid alltför starkt taga denna rätt i anspråk.
På dylikt sätt har tvifvelsutan i många fall en längre eller
kortare tid, under hvilken den sjuke af ena eller andra anledningen
icke åtnjutit sjukhjälp, frånräknats den verkliga sjukdomstiden.
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Med användande af nyss meddelade siffror erhållas följande
genomsnittstal, angifvande antalet understödsdagar i medeltal pä
kvar je sjukdomsfall:

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
h varje enskild sjukkassemedlem, erhålles, om antalet sjukdagar
jämnt fördelas på hvarje medlem. De medeltal, som i enlighet
härmed beräknas, blifva i olika fall följande:

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:

') Jfr noten & sid. 21 «.
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Antal delägare samt understödsberättigade sjukdomsfall och
sjukdagar under år 1903 inom registrerade sjukkassor
i de olika länen.1)

1) 1'tcslutna äro här de 10 kassor, hvilka under urets lopp upphört mril sin verksamhet.
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Beträffande antalet dödsfall föreligga endast ofullständig-a
uppgifter, enär i regel endast sådana dödsfall i sjukkassornas
redogörelser kommit till synes, som stått i samband med sjukdomsfall, för hvilka utgått sjukhjälp under tiden omedelbart
före dödsfallet. Åfven i fråga om dessa kunna dock i många
fall uppgifterna icke göra anspråk på fullständighet. Sålunda
visar det sig, att åtskilliga kassor uppgifvit sig hafva under
året utbetalt begrafningshjälp, utan att på annat sätt i redogörelsen angifvits, att dödsfall under året inträffat bland medlemmarna, än mindre dödsfallens antal. De redovisade dödsfallens antal uppgick emellertid till 3,501, af hvilka 2,G77
afsågo män och 884 kvinnor.

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
följande år nytillkomna kassor, hvilka äro meddelade i de supplementtabeller, som finnas bifogade tabellbilagorna i de föreliggande årsredogörelserna. Ehuru en revision af de hithörande
uppgifter, som afse kassor, hvilka blifvit registrerade tidigare
än år 1903, varit önskvärd med hänsyn till de under senare
år vidtagna ändringar i åtskilliga kassors stadgar, har dock
en dylik revision måst tills vidare lämnas å sido på grund af
det vidlyftiga och tidskräfvande arbete, som därmed varit
forenadt. De siffror, som äro nedan meddelade, kunna därför
endast göra anspråk på approximativ riktighet.
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 1903 förefonnos till ett
antal af 118. Dylika kassor äro i regel afsedda för arbetare,
1) Frå» 2 kassor hufva reglementen irke kunnat erhållas.
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anställda hos en och samma arbetsgifvare, och hafva merendels
upprättats på dennes initiativ. Vanligen åtnjuta dessa kassor
älven understöd i en eller annan form af arbetsgifvarne. I efterföljande tablå lämnas en öfversikt öfver förekomsten 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 nedanstående
tablå:
Minimiålder för inträde.
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Af tabellen framgår, att 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
37 proc, af städernas kassor däremot endast 19 proc. inträde
redan vid uppnådda 15 år eller tidigare. Bland de i tabellen
omnämnda kassor, hvilkas stadgar icke uttryckligen föreskrifva
en undre åldersgräns för inträdande medlemmar, torde dock
i regel inträde medgifvas endast vuxna personer.
Flertalet kassor — 91 proc. af samtliga — stadgade äfven
en maodmiålder för inträde. Af hela 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
proc. 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 år den inom ett stort antal kassor
tillämpade bestämmelsen, att nyantagen medlem skall hafva tillliört 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 61 proc. af samtliga kassor tillämpade således en
väntetid för nytillträdande medlemmar. De kassor, inom hvilka
väntetiden ej öfversteg 3 månader, utgjorde 49 proc. af hela
antalet, medan procenttalet för de fall, då en längre väntetid
än den nyss nämnda förekom, utgjorde omkring 11 proc. 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.
A andra sidan innehålla de flesta kassors reglementen
föreskrifter, afsedda att inskränka den tid, hvarunder sjukhjälp

4 6 * DE REGISTRERADE SJUKKASSORNAS REGLEMENTARISKA BESTÄMMELSER.

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, att understödet begränsas till
sitt belopp eller med afseende på tiden för dess åtnjutande i
fråga om samma under längre tid varande sjukdom o. s. v.
Å följande sida meddelade tablå lämnar en öfversikt öfver
de i detta afseende förekommande olika bestämmelser. 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. Den längsta tid, hvarunder kontant sjukhjälp under loppet af ett år tilldelades samma person,
uppgick inom 839 kassor, eller 45 proc. af hela antalet, till
mindre än ett fjärdedels år, medan 978 kassor, eller 52 proc. af
samtliga, vid behof lämnade sjukhjälp under minst 13 veckor
eller ännu längre tid.
Med afseende å de uti ifrågavarande tablå meddelade veckotal må anmärkas, att inom åtskilliga kassor den kontanta sjukhjälpen likväl utgår endast för arbetsdagar.
Åtskilliga kassor medgifva emellertid sjukhjälp under längre
tid än som af tablån framgår, ehuru med lägre understödsbelopp än de vanliga.
Jämte de i det föregående nämnda förekomma andra in-
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Kassornas fördelning efter längsta understödstiden.1)

s kränkningar i sjukkassornas utbetalningsskyldighet af sjukhjälp, såsom att sjukhjälpen indrages under de första dagarne
efter insjuknandet eller alldeles inhiberas vid fall af hastigt
öfvergående sjukdom. Kassorna befrias härigenom från ett
stort antal påkänningar, visserligen hvar för sig obetydliga,
men tillsammantagna afsevärdt betungande. A andra sidan
kan afsaknaden af sjukhjälpen under sådana förhållanden förutsättas mindre kännbar för den sjuke och hans familj ; 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
att uppvisa, växlade med afseende å den kortaste tid, för
hvilken sjukhjälp lämnas, på sätt, som å nästföljande sida meddelade tablå visar.
Ej mindre än 89 proc. af samtliga de kassor, hvilkas bestämmelser äro kända, inskränkte, såsom af denna tablå framgår,
1) 1 1i)0'i sirs redogörelse jir i motsvarande tabell ätYen medlemsantalet angifvet.
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Kassornas fördelning efter kortaste understödstiden.1)

sjukhjälpen på nu nämnda sätt, i många fall i rätt afsevärd utsträckning. Bland städernas kassor lämnade sålunda ungefär
39 proc. intet understöd vid sjukdom af kortare varaktighet än
7 dagar; bland landsbygdens kassor var motsvarande procent
närmare 21 ; hit hänförliga kassor, som tillämpade växlande
eller villkorliga bestämmelser, är o därvid icke medräknade.
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 23 proc. bestämmelser af ifrågavarande art. Bland
dessa ingick emellertid ej mer än 13 proc. af städernas kassor,
af landsortens däremot 32 proc. Under den grupp, som betecknats med »villkorlig tid», äro upptagna hufvudsakligen
sådana kassor, inom hvilka den tid från sjukdoms början,
hvarunder sjukhjälpen innehålles, göres beroende af hela sjukdomstidens längd. Vid långvarig sjukdom bortfaller i dylika
1) Jfr noten å sid. 47*.
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fall hvarje hithörande inskränkning i under stödet. Nu nämnda
bestämmelser tillämpas ofta icke, du 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 75 proc.
af hithörande kassor högst 4 dagar, de med villkorlig tid
undantagna.
I samband härmed må äfven anmärkas, att sjukdomens
början oftast räknas från den dag, då sjukdomsfallet anmälts
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 är o dels sjuk- och begrafningskassor, jdels uteslutande sjukkassor. I samband därmed
bör äfven uppmärksammas, att i fråga om sjuk- och begrafningskassor ofta de båda sidorna af verksamheten i någon mån särskiljas från hvarandra; sålunda bestrides ofta begrafningshjälpen
uteslutande genom särskilda, för begrafningskassans räkning
upptagna tillskott, begrafningskassans medlemmar äro ej alltid
4

50*

DE

REGISTRERADE

SJUKKASSORNAS

REGLEMENTARISKA

BESTÄMMELSER.

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, ntgöres 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)

på hvilka 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 ofvan meddelade tablå lämnas en öfversikt öfver förhållandena i nu nämnda hänseenden.
1) Jfr noten å sid. 47*.
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De i tablån förekommande grupperna V—X omfatta samtliga sådana kassor, hvilkas medlemmar äro fördelade på oftast
två men äfven fiere olika 'medlemsklasser med skilda understödsbelopp. Dylika kassor förekomma äfven, dock mindre talrikt, inom grupperna I—IV, ehuru de med olika klasser växlande understödsbeloppen samtliga falla inom de gränser, som
i tablån karaktärisera ifrågavarande grupp.
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 for söndagar
— t. o. m. resp. 0 kr. och 10 kr. 50 öre. De vanligaste understödsbeloppen voro utan tvifvel 1 kr. och 1 kr. 50 öre pr dag.
Af samtliga kassor lämnade 42 proc. i intet fall högre understöd än 1 kr. pr dag, 34 proc. lämnade under alla förhållanden
mer än 1 kr. pr dag, medan 16 proc. inom någon viss klass
lämnade tillfälle till högre kontant dagligt understöd än nyssnämnda belopp, under det att samtidigt inom annan klass lägre
belopp förekom; grupp IX är därvid i intetdera fallet medräknad.
Af tablån framgår, att landsbygdens kassor, genomsnittligt
sedt, lämnade mindre understöd än kassorna i städerna.
De rena sjukkassorna synas i förevarande afseende, så vidt
af det knappa materialet framgår, haft att uppvisa vissa egendomligheter. En sammanställning af dessa kassor med enahanda
gruppindelning som i föregående tabell ter sig på sätt, som
tabellen å sid. 52° utvisar.
Förutom kontant understöd betala vissa kassor äfven
läkarevård och medicin samt ibland sjukhusvård för sina medlemmar, i enstaka fall jämväl för medlemmarnes anhöriga; uppgifter härom äro dock ej lämnade i tab. III i 1900 års redogörelse, och hafva af denna anledning ej heller här kunnat
meddelas. (Jfr dock sidd. 28° och 30° i det föregående.)
De reglementerade af gifter, 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 bestri-
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Den kontanta sjukhjälpens storlek inom enbart sjukkassor.

dande 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 begr afningshj alpen, men äfven,
ehuru i mindre utsträckning, i fråga om sjukhjälp och öfriga
utgifter.
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. 50°.
Såsom tabellen utvisar, upptogo nära 43 proc. af de i tabellen
medräknade kassorna en fix årsafgift af högst 6 kr.; inom 28
proc. af kassorna steg den fixa årsafgiftens belopp däremot i
hvarje fall till mer än 6 kr., medan inom 13 proc. ifrågavarande
afgift, i samband med förekomsten af olika medlemsklasser, för
vissa grupper af medlemmar understeg, för andra grupper åter
öfversteg förutnämnda belopp. Inom ett antal kassor var årsafgiftens storlek beroende af respektive medlemmars arbets-

DE

REGISTRERADE

SJUKKASSORNAS

REGLEMENTARISKA

BESTÄMMELSER.

53*

förtjänst, i vissa fall erlades årsafgift endast under ett begräusadt antal år o. s. v.; dessa och öfriga mera ovanliga fall äro
i tabellen hänförda till grupp XVI. Städernas och landsbygdens
kassor företedde vissa olikheter sinsemellan i förevarande hänseende; dessa olikheter äro nära sammanhängande med de förut
i fråga om den kontanta sjukhjälpen påpekade.
Till jämförelse härmed samt med den tabell, som meddelats
å sid. 52° lämnas jämväl å sid 54° en tablå till belysning af
den regelbundna årsafgiftens storlek inom de rena sjukkassorna.
Förutom regelbundna årsafgifter och utdebiterade bidrag
erlägga medlemmarne inom de flesta kassor vid inträdet en
Kassornas fördelning efter storleken af 1medlemmarnas regelbundna årsafgifter. )

1) Jfr noten å sid. 47*.
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inträdesafgift. Inträdesafgiftens storlek var inom skilda kassor
ganska olika, men vanligen uppgick densamma till 1 à 2 kronor.
I sjukkassornas ekonomi spelar denna afgift dock en underordnad roll.
Regelbundna årsafgiftens storlek inom enbart sjukkassor.1)

Beloppet af den begrafningshjälp, som af olika sjuk- och
begrafningskassor vid dödsfall bland medlemmame utbetalas
till den aflidnes anhöriga eller rättsinnehafvare, är likaledes
mycket växlande. Ofta nog motsvarar detsamma endast kostnaderna för den aflidnes nödtorftiga begrafning och de oundgängligaste af de utgifter, som i samband med dödsfallet drabba
') Jfr noten å sid. 47*.
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den dödes efterlefvande. Inom många kassor är begrafningshjälpen dock något större tilltagen och inom ett mindretal kassor uppgår densamma till rätt afsevärda belopp. I ett stort
antal fall är understödsbeloppet beroende af antalet medlemmar
inom kassan, ibland med, ibland utan bestämd undre eller öfre
gräns, som under inga förhållanden får öfverskridas.
I efterföljande tablå meddelas en gruppering af de registrerade kassor, som lämnat begrafningshjälp, efter storleken af det
minsta belopp, med hvilket begrafningshjälpen enligt stadgarnes
bestämmelser utgår.
Sjuk- och begrafningskassor, fördelade efter begrafningshjälpens
minsta belopp.

Af de anförda siffrorna synes framgå, att begrafningshjälpen i allmänhet varit 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 begrafningshjälpen om 50 kr. eller lägre belopp,
bland dessa ingingo af stadskassorna ej mera än 33 proc, af landskassorna däremot 64 proc. I många fall utgöra dylika minimi-
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belopp do under alla förhållanden faktiskt utgående beloppen.
Inom de kassor bl. a., som lämna en med medlemsantalet växlande begrafningshjälp, är denna emellertid i verkligheten
vanligen större än minimibeloppet; i dylika fall finnes ej sällan
ett maximum fastställdt, hvilket dock ofta icke uppnås. Kassor,
som lämnat en på dylikt sätt med medlemsantalet till storleken
växlande begravningshjälp, äro i tablån upptagna under grupp X.
1 det följande lämnas en öfversikt öfver sådana kassor,
som lämnat en begrafningshjälp, hvilken, åtminstone under
vissa omständigheter, kunnat uppgå till jämförelsevis stora belopp. De angifna siffrorna äro emellertid maximisiffror, som
endast i vissa fall beteckna den faktiskt utbetalt» begrafningshjalpen, i öfriga fall däremot endast gränsbelopp, som i verkligheten mer eller mindre sällan utgått.
Sjuk- och begrafningskassor med relativt hög begrafningshjälp.

Ett ej ringa antal kassor hafva förbundit sig att utbetala
begrafningshjälp äfven vid medlems makas död; i ett par fall
har begrafningshjälp varit medlem tillförsäkrad därjämte äfven
vid barns död. Såvidt af det här begagnade materialet framgår, var antalet dylika kassor 204, af hvilka 140 voro stadskassor och 64 landskassor. I flertalet af dessa fall var dock
begravningshjälpen fastställd till mindre belopp än i fråga om
afliden medlem. Af hithörande kassor lämnade sålunda 70 stads-
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kassor och 21 landskassor oafkortad begrafningshjälp vid medlems hustrus död, medan 57 stadskassor och 38 landskassor då
lämnade en begrafningshjälp, understigande den för medlemmar
fastställda, dock minst hälften af sistnämnda belopp. Ibland
har rätten till begrafningshjälp vid hustrus död varit förenad
med förhöjda afgifter, medlem dock understundom obetaget, att
med afstående från sådan rätt erlägga mindre afgifter.
Ehuru medlemmarnes afgifter och bidrag till kassorna i
många fall upptagits utan afseende på deras användning till
sjukhjälp eller begrafningshjälp, och sålunda ingen skillnad
gjorts 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 in—
träffadt 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 december 1900.

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik.

TABELLBILAGA.

2

Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdoms-

3

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.1)

4
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

5

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

6
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

7

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

8
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

9

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

10
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

11

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

12
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

13
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

14
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

15

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

16
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

17
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

18
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

20
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

22
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

24
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

26
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

28
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

34
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

36
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

38
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

40
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

41
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

44
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

48
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

49

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

51

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

62
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

64
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

65

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

66
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

67
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

68
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

69

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

70
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

71

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

72
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

73
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

74
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

75
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

76
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

77
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

78
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

79

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

82
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

83
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

84
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

85

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

86

Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

87

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

88
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

90
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

94
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

95
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

96
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

98
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

99
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

100
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

101
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

102
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

104
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

106
Registrerade sjukkassor år 1903: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

107

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

108

Supplement.

*) .Ifr notmm å sidd. V2'.\—liV).

Stadgebestämmelser

109

för nytillkomna sjukkassor *).

*) Jfr notorna â sidd. 123—149.

110

Supplement. Stadgebestämmelser

111
för nytillkomna sjukkassor (forts.).

112

Supplement. Stadgebestämmelser

113
för nytillkomna sjukkassor (forts.).
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Supplement. Stadgebestämmelser

115
för nytillkomna sjukkassor (forts.).

116
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I tabellerna använda förkortningar och beteckningar.
SjukSjukkasseSjuklijälj)
(s)
Begrafningsbegrafningshjälp
(s)
Sjuk- och licjfrafninffsSjiikbjälys- och
begrafningsSjukoch
begrafningsslijälji
Sjuk- och
begrafningskasseSjuk- och
begrafningshjalpkasseSjnkkasse- och begrafningsshjälp (s)-

(s)

1 hufvudtabellens kol. 17 betecknar töcknet ÷ förlust.

-fond.
st'.
—
slit'.
l»f.
—
sl>f.
skM.
sbht.
—
—
—

-förening.
stör.
skfiir.
shför.
litor.
bklör.
sbfiir.
sbMör.
sbhför.
sbkior.
sblikför.
skbhfur.

-Iwssa.
sk.
slik.
bk.
—
sbk.
ahbk.
sbbk.
—
—
—

-sällskap.

—
sbs.
Mil».
sbbs.
—
—
—

Noter.
Stockholms stad.
N:o

.
»

»

>;

14.

Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om begrafiiingshjälp ett helt år.
Längsta tid, hvanmder o. s. v. : medlem, som under loppet af 5 år
erhållit 400 kr., är ej berättigad till ytterligare sjukhjälp.
25. Arbetsgifvaren har såsom grundplåt i kassan donerat 1,000 kr.
26. Kortaste medlemslid o. s. v.: undantag medgifves vid sjukdom på
grand af olycksfall. Tid från sjukdomens början o. s. v.: 2 dagar,
då sjukdomen varar kortare tid än 7 dagar. Längsta tid, hvariinder o. s. v.: under loppet af tre på hvarandra följande kalcnderår sammanlagdt högst 150 dagar.
28. r.ängsta tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af 5 år utbetalas inalles högst 450 kr.
31. A/gifter och understöd; de lägre beloppen afse yngre, de högre äldre
medlemmar, därvid åldersgränsen är 18 år. Kortaste
medlemstid
o. s. v.: undantag medgifves vid sjukdom på grund af olycksfall, liegrufningshjälp : 1 kr. för hvarje medlem.
32. Iiiträdesafgift: återbetalas af kassa)), då medlem efter vunnen ordinarir
anställning utträder ur föreningen, samt vid medlems dödsfall, liegrafningshjälp: 25 kr. af hvarje medlem.
33. Kortaste medlemstid o. s. v. : i fråga om begrafiiingshjälp C månader.
Kontant sjukhjälp: utbetalas endast för hel vecka.
52. Kön och inträdesålder: i föreningeu intagas kvinnor, som fyllt 15 år
samt barn fyllda 7 m eu ej 15 år, och kunna dessa senare, oafsedf
deras köu, efter uppnådda 15 år kvarstå i föreningen.
[nträdesafgift :
i åldern fr. o. m. 15 år intill 30 år kr. 1: 75
>.

>

>

30 >

>

>

40 »
50 »

x
„

-,

60
»
65 >

4 0 ,.
:>

.

6

-,

5 0 >. »

0

2: 7 5
4:

—

>, > 5 :

—

65
» »
-,, 7 0 . x »

6: —
7:- —
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samt för barn fr. o. in. 7 intill 15 år 1 kr.; person, som före
uppnådda 15 år inträdt i ktissmi, erlägger vid fyllda 15 år en afgift
af 75 öre, i händelse han efter denna tid kvarstår i kassan. Arsafijift och kontant sjnkhjälp : de lägre beloppen afse barn i åldern
7 - 1 5 år, de högre öfriga medleimunr. lhgrafningshjälp:
utgår med
K K) kr., om föreningens medlemsantal uppgår till 300 eller däröfver,
cljes med 50 kr., detta för medlemmar öfver 15 år; för barn under
15 år utgår begrafningshjälpen med resp. 50 och 25 kr.
Medlemmarna indelas i 5 olika grader, fntritdesafgift och kortaste
medlemstid o. s. v.: i l:sta graden intagas oeh till 2:<lrn graden uppflyttas ett obegränsadt antal ledamöter. Rättighet till 3:e graden
iiger ledamot, som innehaft 2:a graden ott hälft år; och till 4:e, resp.
5:e graden den, som innehaft 3:e, resp. 4:e graden ' 1 år. Antagen
ledamot erlögger
vid inträdet i
lui graden kr. 5: 5(1
> uppflyttning till 2:a
:> 1(> —
;,

64.

85.

,

;,

,

3:e

.

y-

15:

—

»
'» 4:e '
:. 20: —
»
»
'
5:e
>;
» 25;' —
fAngsta tid, hvarunder o. s. v.; ledamot äger rätt ritt från sällskapet
erhålla BO veckors sjukhjälp, däraf 40 veckor hel och 20 veckor half;
dock utbetalas sjnkhjälp, oafsedt om hel eller half sådan, ej för
längre tid än inalles 10 veckor under loppet af 12 månader eller 25
veckor under en tid af 5 är. Kontant sjukhjälp för vecka:
i 3-.e graden kr. 6: —
» 4:e
»
»
8: ~ >.5:e
»
-, 10: —
liegrafningshjälp:
i 2:a gradeu kr, 25: —
» 3:e
.» 5d: —
4:e
»
» 75: —
:> 5:e
»
;> 100: —
Medlemmarue aro fördelade pä 2 klasser. Afgifte.r och understöd:
de olika beloppet) afse de båda skilda klasserna: vid öfvergång från
klass 1 till klass 11 erlägges en afgift af 50 öre. 'Kortaste, medlemstid o. a. v.: i fråga om begrafningshjalp 6 månader.
Längsta
tid, hvamnder o. s. v..- under loppet af 5 år utbetalas inalles i klass
1 högst 240 kr. och i klass II högst 480 kr., så fördeladt, att full
sjukhjälp utbetaks de 3 första, men endast half sjnkhjälp de 2 sista
aren af hvarje femårsperiod.
rtegmfningshjälp: 50 öre för hvarje medlem, dock högst 100 kr.
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140.

142.

173.

»

179.
180.

y> 186.

filtrades- och äraafgift:
resp. .1 kr. och 15 kr. för person som fyllt 15, men ej 50 år
4 » » 21 » »
»
»
,. 50
» . 60 >
' 10 » » 27 » :
»
»
» 60
» » 70 »
Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om begrafningshjälp G månader.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af 5 år utbetalas inalles
högst 350 kr. Begrafningshjälp:
50 kr. for hvarje fullt 100-tal af
kassans medlemmar, dock minst 50 och högst 2<>0 kr.; för medlem,
som tillhört kassan kortare tid än 12 månader - - i fråga om åldern
60—70 år 24 månader — utgår dock begrafningshjälpen med högst
100 kr.
Kassans medlemmar äro fördelade på 2 klasser; medlem kan tillhöra
båda klasserna. Afgifter och understöd: de olika beloppen afse do
skilda klasserna. Begrafningshjälp:
för medlem, som tillhört kassan
minst 3 månader, men kortare tid än ett år, utbetalas begrafningshjälp
med 25 kr., eljes med 50 kr.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af 5 år sammanlagdt
högst 30 veckor, därvid i understöd inalles högst 500 kr. utbetalas.
Begrafningshjälp:
för medlem, som tillhört kassan minst 3 månader,
men kortare tid än ett hälft år, 75 kr., eljes 100 kr.
Längsta tid, /ivarunder o. s. v.: den högsta sjukhjälp, som till
någon ledamot utbetalas, är 600 kr. under loppet af 15 år. Beloppet
fördelas på vissa veckor under hvarje femårsperiod, nämligen den första
femårsperioden 30, den andra 20 och den tredje 10 veckor.
Kortaste medlemstid o. B; V.: i fråga om begrafningshjälp 3 månader.
Inträdesafgift:
2 kr. i inträdesålderu 15 till 50 år
3 » »
»
50 » 65 »
5. » »
»
65 » 75 »
{rsafgift; den högre afgiften afser medlemmar, hvilka inträdt i kassan
efter fyllda 50 år. Begrafningshjälp:
det lägre beloppet för medlemmar, som tillhört föreningen kortare tid än ett år, det högre för
öfriga medlemmar.
Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser; .medlem kan samtidigt tillhöra båda klasserna. Afyifter och understöd: de lägre beloppen afse den lägre klassen, de högre gälla för båda klasserna tillsammans; afgifter och understöd: i den högre klassen utgöras af skillnaden mellan de i tabellen anförda beloppen. Biträdesålder, masevmim:
medlem i sjukfonden äger rätt att ingå i begrafningsfonden, så
länge han ej uppnått 45 års ålder. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
under i fem. på: hvarandra följande år sammanlagdt högst 20 veckors
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hel och 3D veckors linlf sjukhjalp. Degrafninyshjälp:
dessutom ett
belopp, till storleken beroende af antalet medlemmar inom den eller
de klasser, den atlidne tillhört, nämligen i klass I 50 öre och i klass
II 25 öre för hvarje medlem.
Årsafgift: för medlem, som i måriadsafgifter erlagt sammanlagdt 72
kr. utöfver den af honom uttagna sjukhjälpen, nedsättes månadsafgiften
till 50 öre. Längsta tid, hvarunder o. s v.: under loppet af 5 år
högst 30 veckor.
Hegrcifningslijälp: 2 kr. för Ii varje medlem.

Stockholms län.
Landsbygden.
>

18.

Kassans medlemmar äro fördelade på tvenue klasser: kvinnliga medlemmar, hvilka utgöras af medlemmars hustrur, äga tillträde endast till
den lägre klassen. Af gifter och understödsbelopp: de anförda olika
beloppen afse de båda skilda medlemsklasserna. Vid öfvergång från
den lägre klassen till den högre erlägges skillnaden mellan de reglementerade inträdesafgifterua till resp. klasser. Kortaste medlemstid
o. s. v.: i fråga om begrafningshjälp 3 månader. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem', som 3 år å rad uttagit full sjukbjälp, erhåller vid fortsatt sjukdom under fjärde och femte åren sjukhjalp för
endast 30, resp. 20 dagar, hvarefter den sjuke skiljes från kassan.

Uppsala län.
Landsbygden.
18.

>

22.

fnträdesafgift:
för personer i åldern t. o. m. 30 år 2 kr., för äldre
personer 3 kr. Kontant sjukhjalp och längsta tid, hvarunder o. s. v. :
sjukhjälpen utgår med 1 kr. 50 öre pr dag i högst 100 arbetsdagar
under ett år samt högst 200 dagar under loppet af 3 år. Medlem,
som under ett år åtnjutit högsta sjukhjalp, kan därefter först efter en
mellantid af ett år erhålla ytterligare sjukhjalp.
Kontant sjukhjalp: 75 öre pr dag, sön- och helgdagar dock oberäknade.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: högsta medgifna årliga sjukhjalp kan
erhållas högst 3 år å rad.

Södermanlands län.
Nyköping.
»

9.

Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser.
understöd; de olika beloppen afse de båda klasserna.

Afgifter och
/Icgrafnings-
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hjälp: 50 öre af hvarje medlem; samma belopp utgår jämväl vid
medlems hustrus död och hälften vid inedlems barns död.

N:o

12.

Eskilstuna.
Inträitesafgift:
i åldern fr. o. m. 14 år iuiill 30 år 1 kr.
»
r
30 »> »
40 >. 2 .
>
»
40
t. o. m.45 » 3 »
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: lid sjukhjälp i högst
efter endast half sjukhjälp; medlem, som under ett år
tillåtna sjukhjälp, kan under påföljande år komma
sjukhjälp, för så vidt han först under 3 månader varit

120 da}far, därerhållit högsta
i åtnjutande af
arbetsför.

Landsbygden.
3.

10.

17.

Kassans medlemmar äro fördelade på 2 klasser. Af gifter : de olika
beloppen afse de båda klasserna. Tid från sjukdomens början o. s. v.:
3 dagar, om sjukdomen varar korture tid än 7 dagar. Längsta tid,
hrarunder o. s. v.: under loppet af 3 på hvarandra följande år högst
120 dagar, hvarefter all sjukhjälp upphör. .Kontant sjukhjälp: 75 öre
i första och 1 kr. 50 öre i andra klassen pr dag, så länge kassans kontanta tillgångar understiga 500 kr.; därefter resp. 1 kr. och 1 kr.
75 öre. Begrafningshjälp:
20 kr. i första och 40 kr. i andra klassen,
eller ock resp. 30 och 50 kr., beroende på nyss anförda omständigheter.
Regelbunden arsafgift: 1 öre för hvarje fullt belopp af 75 öre, medlem
uppbär i aflöning, dock högst 1 kr. 75 öre i månaden. Kontant sjukhjälp: -högst hälften af den sjukes medeldagspenning under tiden
närmast före sjukdomen , dock i hvarje fall ej mer än 2 kr. 50 öre om
da<ren. Sjukunderstöd kan äfven af kassan bestridas i form af läkarevård, medicin eller sjukhusvård, därvid dock det kontanta understödet minskas med motsvarande belopp; äger den sjuke familj,
skall likväl minst en tredjedel af sjukhjälpsbeloppet kontant utbetalas
till den sjukes hustru eller barn. Vid sjukdom på grund af olycksfall
i arbete lämnas ingen sjukhjälp. Begrafningshjälp:
1 kr. för hvarje
medlem, detta jämväl vid medlems hustrus död: vid medlems barns
död hälften så mycket.
fnfmdesafgift:
för person i åldern fr. 15 t. o. m. 35 år 1 kr.
»
»
»
>
» 36
»
45 » 1 :> 50 öre.
> ^
>.
> 46
>
55 » 2 »
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Östergötlands län.
Linköping.
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1.

Inträdeaafgift: i sjukkassan 1 kr.; i begrafningskassuu t kr. för person
i åldern 18—-35 Sr och 1 kr. 50 öre i åldern 35 — 45 år. Regelbunden årsnfgi/t: i sjukkassan 9 kr., i begrafningskassnn 4 kr. 20 örr.
Längsta tid, Iwarimder o. s. v.; vid fall af obotlig sjukdora erhålles
l:stu året full sjukhjälp, 2:dra och 3:dje åren lialf sjukhjälp, hvarefter som regel sjukhjälpen upphör.

3.

Kontant sjukhjälp: vid upprepade eller långvariga fall af samma sjukdom utbetalas full sjukhjälp i 4 månader, eller 122 dagar, därefter
endast half sjukhjälp under ytterligare lika lång tid, samt sedermera
fjärdedels sjukhjälp, så länge sjukdomen varar, Hegrafningshjälp : vid
medlems hustrus död 40 kr.
(nträdesafgift: dessutom lösen för motbok.
Kontant sjukhjälp: vid långvarig eller ofta återkommande sjuklighet
full sjukhjälp i 18 veckor, därefter endast half sjukhjälp i ytterligare
högst 18 veckor, samt sedermera fjärdedels sjukhjälp, så länge sjukdomen varar. Vid återfall i sjukdom, för hvilken på grund af nyss
anförda omständigheter afkortad sjukhjälp uppburits, erhålles full sjukhjälp, om ifrågavarande person först varit friskskrifven minst 14 dagar.
Hvarje medlem är förpliktad ingå i en vid sidan af sjuk- och begrafningskassan upprättad brunns- och badkassa.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: för samma sjukdom full sjukhjälp i
högst 16 veckor, därefter half sjukhjälp under ytterligare högst 36
veckor, hvarefter som regel sjukhjälpen upphör. Yör vistelse vid brunnseller badort lämnas sjukhjälp enligt särskilda bestämmelser.
Begrafningshjälp: dels 60 kr., dels dessutom ett belopp, som erhålles vid uttaxering på medlemmarna, hvilka för detta ändamål i förskott erlägga.
gift medlem 50 öre och ogift 25 öre; 40 kr. vid medlems hustrus död.

Norrköping.

6.

16.

Landsbygden.
28.

Avsa/gift:
6 kr. under de första 5 åren, därefter 3 kr. Medlem,
som under 15 år oafbrutet erlagt afgifteu utan att under denna
tid åtnjuta sjukhjälp, är sedermera därifrån befriad. Kontant sjuk
hjälp: dels hel, dels half sjukhjälp utbetalas. Längsta tid, hvar-
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32.

»

50.

»

77.

>

79.

»

82.

»

83.

»

87.

under o. s. v.: medlem, som ett år för samma sjukdom åtnjutit understöd i 14 veckor, erhåller, om sjukdomen fortfar ett eller flere följande år, sjukhjälp endast under 12 veckor ärligen de senare åren.
Vid utträde ur föreningen återbetalas erlagda afgifter med vissa inskränkningar.
Afgifter och understöd: de lägre beloppen afse kvinnliga, de högre
manliga medlemmar, kvinnlig medlem dock obetaget att genom erläggande af de högre afgifterna tillförsäkra sig däremot svarande högre
understöd. Medlem, som tillhört kassan i 10, 12 eller 15 år och
därunder åtnjutit i sjukhjälp resp. intet, högst 50 kr. eller större
belopp än sistnämnda, är sedermera befriad från regelbunden årsafgift.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : när sjukdom pågår öfver 3 månader,
erhåller den sjuke half sjukhjälp, så länge föreningens styrelse anser
kassans ställning det medgifva. Begrafningshjälp: vid medlems makes
eller makas död 15 kr.
Afgifter och understöd: de olika beloppen afse tvänne skilda klasser,
på hvilka medlemmarne äro fördelade. Sjukhjälpen utbetalas endast
för fulla veckotal.
Manliga och kvinnliga medlemmar bilda skilda klasser inom kassan.
Afgifter och understöd: i tabellen införda olika belopp hafva afseende
på de båda klasserna. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: för samma
sjukdom full sjukhjälp i högst 13 veckor, därefter half sjukhjälp i
ytterligare högst 26 veckor. Begrafningshjälp:
vid medlems makes
eller makas död 20 kr.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : högsta årliga sjukhjälp kan utgå under
två på hvarandra följande år, i hvilket fall vid behof half sjukhjälp lämnas under ytterligare ett följande år. Kontant sjukhjälp: kan nedsättas
till lägst 50 öre pr dag, om kassans inkomster blifva otillräckliga.
Medlemsantalet får icke öfverstiga 500. Inträdesavgift:
dessutom å
eget konto 5 kr.
Kontant sjukhjälp; 10 öre i veckan för hvarje
medlem; sjukhjälpen kan dock sänkas, om mer än 6 sjukdomsfall i
i veckan inträffa.
Regelbunden årsafgift: det högre beloppet för medleramar, som inträdt
i kassan efter fyllda 40 år; medlem, som i 10 år erlagt afgifter, men
icke åtnjutit sjukhjälp, erlägger därefter half afgift. Kortaste medlemstid
o. s. v.: i fråga om begrafningskassan 6 månader. Kontant sjukhjälp):
äfven fri läkarevård och medicin; kontant sjukhjälp kan utgå ti)l samma
person med högst 300 kr.
Regelbunden årsafgift:
medlem, som under 15 år erlagt årsafgifter,
är från ytterligare afgifter befriad. Längsta tid, hvarunder o. s. v. och
kontant sjukhjälp: vid långvarig sjukdom full sjukhjälp högst 6 veckor,
9
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därefter hnlf sjukhjälp under ytterligare högst 6 veckor. Sedan kassans
tillgångar stigit till minst 2,000 kr., utgår full sjukhjälp med ytterligare 50 öre utöfver i tabellen angifna belopp ock half sjukhjälp med
25 öre utöfver det vanliga beloppet »för hvarje 5-krona, med hvilken kassan öfverstiger 20 kr. pr medlem.»
Till samma medlem
kan sjukhjälp utgå med sammanlagdt högst 170 kr.
Begrafningshjålp: det lägre beloppet för medlem, som vid dödsfallet tillhört
kassan kortare tid än 5 år.
Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne afdelningar; kvinnor
erhålla tillträde endast till första afdelningen. Inträdesafgift:
afgift
för föreningsteeken inberäknad.
A/gifter
och understöd: de olika
beloppen afse de tvenne afdelningama.
Längsta
tid, hvarnnder
o. s. v.: för samma sjukdom, som fortvarar med endast tillfälligt tillfrisknande på kortare tid än 3 månader, hel sjukhjälp i högst 2G
veckor och därefter half sjukhjälp i ytterligare högst 52 veckor.
Begrafningshjålp : vid medlems makes eller makas död i första afdelningen 25, i andra 50 kr.
Regelbunden årsafgift: för medlem, som tillhört kassan i 10, 12
eller 15 år och under denna tid uppburit i första fallet intet, i de senare
båda fallen högst resp. 25 kr. eller 50 kr. i sjukhjälp, nedsättes årsafgiften till 2 kr. Aflider gift medlem, äger dennes hustru, därest hon
eljes uppfyller betingelserna för inträde, inga i den aflidnes ställe
med samma skyldigheter och rättigheter som denne, utan erläggande
af inträdesafgift. Begrafningshjålp:
vid medlems makes eller makas
död 15 kr.

Jönköpings län.
Landsbygden.
»

11.

»

28.

»

52.

»

56.

A/gifter och understöd: de mindre beloppen afse medlemmar under
18 år, de större öfriga medlemmar.
Medlemsantalet är begränsadt till 100. Inträdesafgift:
dessutom under
loppet af de 6 första månaderna efter inträdet 3 kr. å eget konto.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid kronisk sjukdom full sjukhjälp
under tre på hvarandra följande år, och sedermera half sjukhjälp under
ytterligare 3 år, hvarefter den sjuke skiljes från föreningen. Begrafningshjålp: 1 kr. af hvarje medlem.
Årsafgift: medlem, som oafbrutet tillhört föreningen minst 25 år, är
sedermera befriad från erläggande af årsafgift. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: 14 veckors sjukhjälp årligen under 3 år, därefter half
sjukhjälp under ytterligare 3 år, lika lång tid årligen.
Begrafningshjålp: 1 kr. för hvarje medlem, dock minst 50ochhögst 125kr.
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Kronobergs län.
Växjö.
N:o

5.

Medlemsantalet
årligen en afgift
Begrafningshjälp
50 kr.
60 »
70 »
80 »
90 »
100 »

är begränsadt till 100. Arm/gift:
medlem erlägger
af högst 6 kr.
.'
för medlem, som dör inom l:sta året
»
;>
»
»
» 2:dra »
»
»
»
»
» 3:je
»
»
»
»
»
» 4:de »
»
»
»
»
» 5:te :>
»
»
»
»
» 6:te
» eller senare.
Landsbygden.

>

4.

»

6.

»

13.

»

20.

Inträdesafgift:
3 proc. af månadslönen. Regelbunden iirsafgift: erlägges månadsvis med 1 proo. af månadslönen. Tid frän sjukdomens
hörjan o. s. v.: 2 dagar, för så vidt ej läkarebetyg företes.
Längsta
tid, hvarunder o. s. v.: under tre på hvarandra följande år sammanlagdt högst 200 dagar. Kontant sjukhjälp: utgår med ett belopp,
motsvarande den sjukes halfva medeldagBförtjänst; vid sjukdom på
grund af olycksfall lämnas ingen sjukhjälp. Begrafningshjälp : 50 kr.
för gift medlem och 25 kr. för ogift; vid medlems hustrus död 25 kr.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: som regel kan medlem åtnjuta
högsta medgifna årliga sjukhjälp under högst 2 år i följd.
Sjukhjälp:
på sjukbesökarens tillstyrkan bekostar kassan äfven anskaffande af
läkarebetyg, dock med högst 5 kr. pr gång och ej mer än 2 gånger
årligen för samma medlem, Begrafningshjälp: 50 öre af hvarje medlem ;
för dej), som aflider å ort belägen utanför föreningens verksamhetsområde, dock högst 25 kr.
Af gifter och kontant sjukhjälp : de lägre beloppen afse kvinnliga medlemmar; kvinnor kunna dock betinga sig samma sjukhjälp som männen
mot erläggande af samma afgifter. Sedan kassans tillgångar stigit till
minst 1,500 kr., erhålla medlemmar, som under 20 år till hörtkassan,
befrielse från årsafgift. Begrafningshjälp: 30, 40 eller 50 kr. vid dödsfall under resp. l:sta, 2:dra eller 3:je samt följande medlemsåren.
Regelbunden årsafgift: 50 öre i månaden, till dess 10 kr. äro erlagda,
därefter 25 öre i månaden till dess samtliga månadsafgifterna uppgått
till 21 kr. och därefter 1 kr. årligen. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
högsta medgifna årliga sjukhjälp kan som regel erhållas under högst
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tre på hvarandra följande år. Begrafningshjälp:
30, 40, 50, 60,
70 eiler 80 kr., allteftersom dödsfallet skett under resp. l:sta, 2:dra,
3:je, 4:de, 5:te eller ett senare medlerasâr.

Kalmar län.
Landsbygden.
N:o

1.

»

4.

»
»

»

>>

»

14.
35.

Inträdena/gift : till sjukkassan 75 öre för kvinna och 1 kr. 50 öre för
man; dessutom till begrafningskassan resp. 3 och 6 kr.
Regelbunden
îirsafgift och hontant sjukhjälp: de lägre beloppen afse kvinnliga, de
högre manliga medlemmar. Längsta tid, livarunder o. s. v.: för samma
sjukdom som regtl högst 6 månader i följd.
Regelbunden ärsafgift: kan, då kassans tillgångar det medgifva, sänkas
till 3 kr. Kortaste medlemstid o. s. v.: undantag vid sjukdom på
grund af olycksfall. Begrafningshjälp:
1 kr. af hvarje medlem, dock
högst 100 kr.
Kortaste medlemstid: i fråga om sjukhjälp.
Intvädesafgift: i sjukkassan 2 kr.; i begrafningskassan
för personer mellan 18 och 35 är 5 kr.
»
»
»
35 » 45 » 7 » 50 öre
»
»
»
45 » 50 » 10 »
Kortaste medlemstid o. s. v. : i fråga om sjukhjälp. Längsta tid, hvarxmder o. s. v. och kontant sjukhjälp: medlem, som under 2 på hvarandra följande år erhållit högsta tillåtna sjukhjälp, åtnjuter som regel
under 3:je och därpå följande år, om sjukdomen fortfar, endast half
sjukhjälp. Begrafningshjälp: 5 kr. för hvarje medlem, dock
vid dödsfall under l:sta medlemsåret, högst 100 kr.
2:dra
»
»
200 >
»
»
»

»
»
»
3:je
»
300 >
»
>•
»
4:de
»
» 400 >
»
>'
efter längre medlemstid, högst 500 kr.
39. Regelbunden årsa/gift: 7 kr. 20 öre för fabriksarbetare, stenarbetare,
järnarbetare, sjöfolk, träarbetare och grofarbetare, 6 kr. för handlande,
handtverkare, lärare och kvinnor. Begrafningshjälp:
1 kr. för hvarje
medlem, dock högst 100 kr.
49. Kortaste medlemstid o. s. v. : 3 månader i sjukkassan, ett år i begrafningskassan. Begrafningshjälp: 20 kr. vid dödsfall under andra medlemsåret, sedan 30 kr.
63. Afgifter och understöd: de lägre beloppen afse kvinnliga, de högre
manliga medlemmar. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : medlem, som
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af läkare förklarats obotligt sjuk, uteslutes ur föreningen efter att i
fem pä hvarandra följande är hafva erhållit sjukhjälp. Kontant sjukhjälp: utbetalas ej för sön- och helgdagar.

Blekinge län.
Karlshamn.
N:o

2.

Medlemsantalet får ej öfverstiga 200. Längsta tid, hvqrunder o. s. v. :
vid obotlig sjukdom under första året 10 veckor, därefter 4 veckor
årligen. Kontant sjukhjälp: 1 kr. i veckan för hvarje 10-tal af kassans
medlemmar, dock minst 5 och högst 10 kr. Begrafningslijälp : 10 kr.
för hvarje tiotal medlemmar, dock högst
vid dödsfall under l:sta medlemsârct 60 kr.
»
;>
»
2:dra
»
70 »
»
»
»
3:je
»
80 »
„
»
->
.
4:de
»
90 »
»
:>
»
5:te
•>
eller därefter 100 kr.

Kristianstads län.
Kristianstad.
»

5.

Längsta tid, hvarvnder o. a. v.; om sjukdom af läkare förklarats obotlig,
erhåller den sjuke därefter understöd i sammanlagdt högst 10 veckor.
Kontant sjukhjälp: utbetalas ej för söndagar. Begravningshjälp: vid
medlems hustrus död 50 kr.

",

1.

Inträdesafgift:
1 kr., så länge kassans tillgångar ej uppgå till 500
kr.; i annat fall höjes afgiften med 50 öre för hvarje 100-tal kronor,
hvarmed kassans tillgångar öfverstiga förutnämnda belopp, dock till
högst 5 kr.
fiegrafningshjålp:
50 öre för hvarje medlem.

Simrishamn.

Ängelholm.
;>

6.

Medlemsantalet får ej öfverstiga 100. Längsta tid, Iwarunder o. s. v.:
vid kronisk eller obotlig sjukdom erhålles under första året full sjukhjälp och under de följande åren half sjukhjälp, dock sammanlagdt
högst 500 kr. under loppet af 10 år, Kontant sjukhjälp: utbetalas
endast för hela veckor; det lägre understödet lämnas, så länge medlemsantalet understiger 100.
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Landsbygden.
N:o

>

»

12.

Kassans medlemmarna Sro dels hel- dels halfmedleimnar. Af gifter
och understöd:
de olika beloppen afse hel- och halfmedlemmar.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid långvarig sjukdom erhålles sammanlagdt högst 120 kr. under loppet af 2 år, i hvilket fall deu sjuke
därefter som regel uteslutes ur föreningen.
21. Megelbmidcn iirsafgift: kan nedsättas till 3 kr. för medlem, som oafbrutet under minst 15 år tillhört kassan. Längsta tid, hvarunder
o. s. v,: till samma medlem utbetalas under ett år sammanlagdt högst
90 kronor. Kontant sjukhjälp: utgår endast för söckendngar. Begravningshjälp: 50 öre för hvarje medlem.
23. Medlemsafgifter:
så länge det belopp, som medlem inalles af kassan
åtnjutit, med 35 kr. understiger det sammanlagda beloppet af samtliga
af honom erlagda afgifter, är han från vidare afgifter befriad. Längsta
tid, hvarandei\ o. s. v. : vid obotlig sjukdom eller invaliditet lämnas
full sjukhjälp under ett år, h varefter all sjukhjälp upphör.
42. Kortaste medlaiistid o. s. v.: i fråga om sjukhjälp.
Begrafningshjälp : 50 öre för hvarje medlem.
87. Afgifter: under de 10 första medlemsåren inbetalas dessutom 2 kr.
årligen â eget konto. Kontant sjukhjälp: 1 kr. pr dag, så länge
medlemsantalet ej öfverstiger 70, i annat fall 10 öve i veckan för
hvarje medlem, dock högst 10 kr. Begrafningshjälp:
1 kr. för hvarje
medlem.

Malmöhus län.
Malmö.

»

7.

Antalet manliga och kvinnliga medlemmar inom kassan får hvartdera
uppgå till högst 250. Afgifter och understöd: de lägre beloppen
afse kvinnliga, de högre manliga medlemmar; under loppet af de tio
första månaderna efter inträdet inbetalar dessutom kvinnlig medlem
2 kr. 50 öre och manlig 5 kr. å eget konto. Löngata tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af kronisk eller obotlig sjukdom 26 veckor
under förstu och 10 veckor under andra året, hvarefter all sjukhjälp
upphör; i fråga om invaliditetsfall och däraf härrörande sjukdom utgår
sjukhjälpen oafkortad under första året, men upphör sedan helt och
hållet.

18.

Medlemsantalet får icke öfverstiga 100. Inträdesafgift:
dessutom â
eget konto 8 kr. Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om sjukhjälp.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : vid kronisk eller obotlig sjukdom kan
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N:o

19.

>

23.

»

30.

>

31.

»

43.

»

45.

»

49.

sjukhjälp erhållas under tvenne år med 24 veckors mellanrum till belopp,
som å allmänt sammanträde bestämmes. Begrafningshjälp: äfven vid
medlems hustrus död.
Inträdesafgift:
dessutom under de 10 första månaderna 5 kr. å eget
konto. Kortaste inedlemstid o. s. v. : 3 månader i fråga om sjukhjälp,
6 i fråga om begrafningshjälp.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. :
vid långvarig, kronisk eller obotlig sjukdom full sjukhjälp under ett
år, och sedermera, efter 26 veckors uppehåll, tre fjärdedels sjukhjälp
under ytterligare 26 veckor, h varefter all sjukhjälp upphör. Begrafningshjälp: vid medlems hustrus död före mannen utbetalas halfva
begrafningshjälpen eller 100 kr. och vid mannens död återstående
100 kr.
Medlemsantalet får ej öfverstiga 100. Inträdesafgift: dessutom under
loppet af de 10 första månaderna efter inträdet 10 kr. Längsta tid,
hvarunder o. s. v. : vid kronisk eller obotlig sjukdom samt invaliditetsfall utbetalas full sjukhjälp under 2 år, hvarefter all sjukhjälp upphör.
Begrafningshjälp:
vid medlems hustrus död 50 kr.
Kontant sjukhjälp: i fråga om medlem, för hvilken gas- och elektricitetsverket icke bidraga till sjukhjälpen, göres afdrag med det belopp, som
motsvarar nämnda bidrag. Begrafningshjälp: dessutom vid medlems
hustrus eller barns under 15 år död lika mycket, resp. hälften.
Inträde medgifves endast sådana arbetare inom Carl Lunds fabriker l
Malmö, hvilka i timlön uppbära minst 20 öre. Inträdesafgift:
återbetalas vid frivilligt utträde ur kassan. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
24 veckor under loppet af två på hvarandra följande år. Kontant sjukhjälp: utgår ej for söndagar. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem;
vid medlems hustrus död lika mycket och vid medlems barns under
15 år död hälften eller fjärdedelen, allteftersom barnet uppnått 4 års
ålder eller ej.
Inträdesafgift:
dessutom till fanfonden 1 kr. 25 öre. Kortaste medlemstid o. s. v. ; i fråga om sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v. :
full sjukhjälp i högst 20 veckor, därefter half sjukhjälp i ytterligare
högst 12 veckor, allt under loppet af ett år. Begrafningshjälp:
vid
medlems hustruB död 100 kr.
Inträdesafgift : dessutom å eget konto under loppet af första medlemsåret 12 kr. Längsta tid, hvarunder o. ». v.: under loppet af tre på
hvarandra följande år sammanlagdt högst 360 dagar.
Begrafningshjälp:
vid medlems hustrus död före mannen lämnas i förskott å dennes
begrafningshjälp 100 kr.
Inträdesafgift: dessutom å eget konto under loppet af första medlemsåret 6 kr. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : vid invaliditet och kro-
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N:o

»

nisk eller obotlig sjukdom lämnas full sjukhjälp i två på hvarandra
följande år, hvarefter all sjukhjälp upphör. Begrafningshjälp:
vid
medlems . hustrus död före mannen lämnas i förskott å dennes begrafningshjälp 50 kr.
55. Kassans medlemmar äro dels hel- dels halfmedlemmar.
Inträdesnlder
m. m. : till helmedlemmar upptagas män, som fyllt 18 år, till halfmedlemmar kvinnor och minderåriga, som fyllt 15 år; vid öfvergång
från hult- till helmedlemskap erlägges 50 öre. Längata tid, hvarunder o. s. v. : för samma sjukdom hel sjukhjälp i högst 90 dagar,
därefter half sjukhjälp i ytterligare högst 90 dagar.
Begrafningshjälp:
vid medlems makes eller makas dödsfall före medlems egen död utbetalas förskottsvis till den efterlefvande hälften af dennes begrafningshjälp.
61. Kortaste medlemstid: gäller i fråga om sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : för en och samma eller däraf härflytande sjukdom hel
sjukhjälp i högst 20 veckor, därefter half sjukhjälp under ytterligare
sjukhögst 20 veckor; för obotlig sjukdom 20 veckor. Kontant
hjälp: utbetalas ej för söndagar.
Begrafningshjälp:
vid medlems
hustrus död före mannen utbetalas förskottsvis hälften af dennes egen
begrafningshjälp.

Hälsingborg.
»

13.

>

19.

Kortaste medlemstid: i fråga om sjukhjälp. Ljängsta tid, hvarunder
o. s. v.: under tre på hvarandra följande år sammanlagdt högst 150
dagar.
Regelhunden årsafgift och kontant sjukhjälp : den ursprungliga afgiften
utgör för män 1 kr., för kvinnor 80 öre pr månad, de ursprungliga
8Jukhjälpsbeloppen pr dag resp. 1 kr. 15 öre och 90 öre; kassan bekostar
äfven läkarevård och medicin. Manliga medlemmar i åldern 18—40 år
kunna mot en tilläggsafgift af 40 eller 80 öre i månaden tillförsäkra sig
ett tillägg i den kontanta sjukhjälpen å resp. 50 öre och 1 kr. pr dag.
Barn under 15 år, hvilkas föräldrar båda tillhöra kassan, åtnjuta fri
läkarevård, medicin och sjukhusvård; därest af föräldrarna endast den
ena parten tillhör kassan, kunna de hemmavarande barnen under 15
år tillförsäkras fri läkarevård och medicin genom en afgift af 25 öre
pr månad för hvart och ett af barnen. Längsta tid, hvarunder o. s. v. :
i fråga om den kontanta sjukhjälpen ; fri läkarevård och medicin kunna
åtnjutas hela året om. Begrafningshjälp:
1 kr. för hvarje medlem,
dock högst 100 kr.
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Landsbygden.
N:o

9.

Inträdesafgift : dessutom under de sex första månaderna efter inträdet
3 kr. å eget konto. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: för kronisk
sjukdom inalles 52 veckors sjukhjälp, fördelad på 2 ar.
Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död.

»

52.

»

67.

»

75.

>

93.

Kortaste medlemstid o. s. v.: undantag medgifvet för sjukdom på grund
af olycksfall. Tid från sjukdomens början o. s. v.: 2 dagar vid sjukdom, som varar kortare tid än 7 dagar. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: under loppet af tre på hvarandra följande år sammanlagdt
högst 200 dagar.
Kortaste medlemstid o. s. v.: undantag medgifvet vid sjukdom på
grund af olycksfall. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : under loppet af
tre på hvarandra följande år sammanlagdt högst 30 veckor. Begrafningshjälp: 1 kr. for hvarje medlem, dock minst 50 kr.
Medlemsantalet får ej öfverstiga 200. Regelbunden ärsafgift:
1 kr.
under de fyra första åren efter inträdet. Dessutom inbetalas 6 kr.
årligen â eget konto, till dess detta uppgår till 100 kr., då räntan
får användas för betäekande af afgiften. Kortaste medlemstid o. s. v.:
i fråga om sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : vid invaliditet
eller kronisk sjukdom erhålles full sjukhjälp under två på hvarandra
följande år. Begrafningshjälp : 2 kr. af hvarje medlem.
Af gifter: vid utträde ur kassan återbetalas hälften af erlagda afgifter,
med afdrag af erhållen sjukhjälp. Kortaste medlemstid o. s. v: ifråga
om sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid invaliditet eller
kronisk sjukdom erhålles sjukhjälp i vanlig utsträckning under 2 år.
Kontant sjukhjälp: de olika beloppen utbetalas alltefter den grad af
minskad arbetsförmåga, som läkarebetyget utvisar.

»

129.

Afgifter och understöd: de mindre beloppen afse half-, de större heldelägare. Förutom i tabellen upptagna afgifter erlägges till grundfonden (eget konto) af halfdelägare 75 öre ocb af heldelägare 1 kr. 50
öre i kvartalet, tills kontot jämte inträdesafgiften uppgår till resp. 6
kr. 25 öre och 12 kr. 50 öre. Kortaste medlemstid o. s. v. : i fråga
om sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 6 månader i fråga om
samma sjukdomsfall. Begrafningshjälp:
då den aflidne minst 5 år
tillhört föreningen 12 kr. 50 öre för half- och 25 kr. för heldelägare,
eljes resp. 25 kr. och 50 kr.
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Hallands län.
Halmstad.
N:o

2.

Kortaste niedkinstid o. s. v.: i fråga om sjukhjälp. Längsta lid, hvartmder o. s. v. : vid fortvarande arbetsoförmåga pä grund af kroppsskada
eller kronisk sjukdom 18 veckor årligen under 3 år, därefter 10
veckor årligen.
Falkenberg.

>

4.

Arbctsgifvarne hafvu såsom grundfond öfverlämnat 2,500 kr.
Regelbunden (irsafgift: den högre afgiften afser medlemmar, som åtnjuta en
veckoaflöning af minst 12 kr., den lägre öfriga medlemmar. Kontant
sjukhjälp-. 10 kronor i veckan, dock högst 75 proc. af veckoaflöningen.
llegrafningshjälp : 1 kr. för fa varje medlem.

y

1. liei/rufiimyshjälp;
1 kr. för hvarje medlem.
IS. Regelbunden arsafgift:
0 kr. under 5 år; inbetalta årsafgifter återbetalas dock vid medlems afgåug ur föreningen.

Landsbygden.

Göteborgs och Bohus län.
Göteborg,
>

4.

0.

»

7.

Medleimmirne äro allt efter ålder fördelade på tvenne olika klasser;
åldersgränsen utgör 18 år. A/gifter och understad: de olika beloppen
afse de båda klasserna.
Vid uppflyttning till den högre åldersklassen erlägges en nfgift af 2 kr. Kortaste medlemstid o. s. v.: i
fråga om sjukhjälp.
Inträ desafgi/t: dessutom å eget konto 3 kr. Kortaste medlemstid.
o. s. v.: i fråga om begrafmngshj&lp 3 månader. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af obotlig sjukdom erhålles sjukhjälp i vanlig
utsträckning under 2 år, hvarefter all sjukhjälp upphör.
Begrafningshjälp: 50 kr., innan medlemsantalet uppgått första gången till 100,
därefter 100 kr.
Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om sjukhjälp. Längsta tid,
hvarunder o. s. v. : vid fall af kronisk sjukdom oafkortad sjukhjälp
första året, därefter 50 kr. årligen under 2 år, hvarefter all sjukhjälp
upphör.
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11.

14.

»

15.

>

16.

>

17.

»

20.

>

45.

><

51.

Af gifter och understöd: de lägre beloppen afse kvinnliga, de högre
manliga medlemmar. Förutom inträdesafgift erlägges vid inträdet af
kvinnlig medlem 1 kr. 50 öre, af manlig medlem 3 kr. å eget konto.
Kortaste medlemstid o. 8. v. : i fråga om sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af tre på hvarandra följande år sammanlagdt högst 225 dagar.
Inträdesafgift:
dessutom å eget konto 5 kr. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: vid obotlig sjukdom lämnas oafkortad sjukhjälp under 2 år.
Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems hustrus död; därest mannen
tillhört kassan under kortare tid än ett år, dock endast 50 kr.
Kortaste Medlemstid o. s. v.: i fråga om sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: högsta tillåtna årliga sjukhjälp högst 3 år i följd; vicr
fall af kronisk sjukdom erhålles full sjukhjälp första året, och under
de följande åren sammanlagdt högst 90 kr. Begrafningshjälp:
5 kr.
för hvarje medlem; vid medlems hustrus död 3 kr. för hvarje medlem.
Regelbunden årsafgift:
kan af ordföranden höjas eller sänkas med 5
dessutom fri
öre i veckan, allt efter kassans behof. Sjukhjälp:
läkarevård för såväl medlem som hans familj.
Inträdesafgift:
dessutom under de fem första månaderna efter inträdet
5 kr. å eget konto. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under fem på
hvarandra följande år sammanlagdt högst 300 kr. Begrafningshjälp :
jämväl vid medlems hustrus död, om mannen då varit medlem i kassan
under minst 6 månader.
Inträdesafgift:
dessutom å eget konto 10 kr. med minst 50 öre i
månaden under närmaste tiden efter inträdet. Begrafningshjälp: 2 kr.
för hvarje medlem; jämväl vid medlems hustrus död.
Kassan äger en donerad fond af 5,500 kr. Kortaste niedlemstid
o. s. v. : i fråga om sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid
fall af kronisk sjukdom 90 dagar under första året och 45 dagar under
hvart och ett af de följande trenne åren.
Inträdesafgift:
dessutom under de tre första månaderna efter inträdet,
sammanlagdt 3 kr. å eget konto. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : betinnes medlem vara obotligt sjuk, erhåller han därefter sjukhjälp i 90 dagar
ärligen under 2 år och utesluteB sedan ur sjukkassan. 1 sådant fall äger
dock ifrågavarande medlem rätt att kvarstå i begrafningskassan mot
erläggaude af 50 öre, resp. 1 kr. i månaden, allteftersom han därigenom
vill tillförsäkra sig begrafningshjälp för egen del eller därjämte äfven
för sin hustru. Begrafningshjälp: det större eller mindre beloppet, allteftersom medlemsantalet uppnått 75 eller ej; jämväl vid medlems hustrus
död, därest mannen vid dödsfallet i minst 6 månader varit medlem i
kassan.
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76.

»

90.

»

105.

»

110.

133.

138.

Längsta tid, hvartmder o. s. v.: vid fall af obotlig sjukdom lämnas
fall sjnkhjälp i tre pä hvarandra följande år, därefter balf sjukhjälp.
Kortaste medlemstid o. s. v. : i fråga om sjukhjälp ; i fråga om begrafningshjälp 1 ar. Längsta tid, livarunder o. s. v. : vid fall af kronisk
sjukdom erhålles full sjukhjälp under tre på hvarandra följande år.
Begrafningshjälp: vid medlems hustrus död 50 kr.
Inträdesafgift:
dessutom å eget konto 10 kr. med 50 öre månadsvis
under tiden närmast efter inträdet. Kortaste medlemstid: o. s. v. :
gäller i fråga om sjukhjälp; undantag medgifvet vid sjukdom på grund
af olycksfall. Längsta tid, hvartmder o. s. v.: under loppet af tre på
hvarandra följande år sammaulagdt högst 210 dagar hvarefter all sjukhjälp upphör.
Begrafningshjälp:
för medlem, som tillhört kassan kortare tid än 3 månader 50 kr.
»
»
»
»
fulla 3, men ej 4
»
100 »
>
..
„
»
»
; 4 » » 5
» " 200 »
»
»
»
s
-,
5 » » 6
»
300 »
»
»
»
»
» 6 '„ » 7
»
400 i
»
•>
>
?
»
:> 7
månader
500 >
allt med afdrag af 3 proc, som tillfalla kassans reservfond.
Inträdesafgift:
dessutom å eget konto 2 kr. 50 öre för kvinnlig oeh
5 kr. för manlig medlem. Afgifter och understöd: de lägre beloppen
afse kvinnliga, de högre manliga medlemmar. Längsta tid, hvartmder o. s. v.: under loppet af tre pä hvarandra följande år sammanlagdt högst 200 dagar, hvarefter som regel all sjukhjälp upphör.
Kontant sjukhjälp: utgår endast för söckendagar; kan under ogynsamma omständigheter nedsättas intill halfva beloppet.
Begrafningshjälp: i fråga om gift manlig medlem jämväl vid makas eller barns
under 18 år död med resp. 100 kr. och 50 kr.' (25 kr. när barnet
arlider inom 1 månad efter födelsen); i fråga om gift kvinnlig medlem
resp. 50 kr. och 25 kr. (resp. 12 kr. 50 öre).
Inträdesafgift : dessutom å eget konto under de sex första månaderna
efter inträdet 7 kr. Längsta t/d, hvartmder o. s. v. : under loppet af
fem på hvarandra följande år sammanlagdt högst 300 dagar, hvarefter allt
sjukunderstöd upphör. Begrafningshjälp: 2 kr. för hvarje medlem, dock
högst 100 kr.; vid dödsfall inom 3:dje—6:te, resp. 6:te—9:de månaden
efter inträdet dock högst 50 kr., resp. 75 kr. Begrafningshjälp utgår
med nämnda belopp jämväl vid medlems hustrus död, därest mannen
då tillhört sällskapet minst 6 månader.
Inträdesafgift:
dessutom under de fem första månaderna efter inträdet 5 kr. å eget konto. Längsta tid, hvartmder o. s. v. : befinnes
medlem vara obotligt sjuk, äger han rätt därefter uppbära 90 dagars
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sjukhjälp ärligen under två på hvarandra följande är, hvarefter all sjukhjälp upphör. Begrafningshjälp : 2 kr. för h varje medlem ; vid medlems hustrus eller barns död resp. 1 kr. 50 öre och 1 kr. för hvarje
medlem, såvida mannen, resp. fadern minst 6 månader tillhört kassan.
N:o 117. Inträdena/gift:
dessutom under de fem första månaderna efter inträdet
5 kr. å eget konto. Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om begrafningshjälp 3 månader. Längstit tid, hvaritnder o. s. v. t högsta medgifna årliga understöd kan erhållas i 3 år i följd; vid sådant fall
upphör därefter all sjukhjälp. Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems
hustrus död.
>> 148. Inträdesavgift: dessutom under de tre första månaderna efter inträdet
5 kr. å eget konto. Kortaste medlemstid o. s. v.: rätt till sjuk- eller
begrafningshjälp inträder först efter 2 d r a månadssammanträdet från
det, då ifrågavarande person inträdde i kassan. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : vid fall af kronisk sjukdom erhålles oafkortad sjukhjälp
under högst 2 år. Begrafningshjälp.'
2 kr. för hvarje medlem, dock
högst 100 kr.; vid medlems hustrus död 1 kr. 50 öre pr medlem,
om mannen vid hustruns död minst 6 månader tillhört kassan.
>' 150. Inträ desafgift: dessutom under de fem första månaderna efter inträdet
5 kr. å eget konto. Längsta tid, livarunder o. s. v. : medlem, som
befinnes vara obotligt sjuk, innan han ännu i 5 år tillhört föreningen,
uteslutes ur densamma efter 2 års förlopp. Regelbunden
årsafgift:
månadsinbetalningarna upphöra, så snart kassans kontanta tillgångar uppgå till ett belopp, motsvarande minst 15 kr. pr medlem.
» 160. Kortaste medlemstid: i fråga om begrafningshjälp ett år.
Längsta
tid, livarunder o. s. v.: vid fall af kronisk sjukdom erhålles full sjukhjälp under 2 år, därefter half sjukhjälp.
> 102. Medlemmarne äro fördelade på 3 olika klasser.
In trädesafg ift :
4 kr
3 »
2 »

i klass
I
»
»
II
» » III

Vid öfvergång till högre klass erlägges skillnaden mellan de reglementerade inträdesafgifterna till resp. klasser.
Regelbunden årsafgift :
35 öre i veckan
25 » »
»
15 » »
>,

i klass I
»
» II
»
>; III
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Kontant
14
10
7

sjul-hjälp för
kr
kr. 50 öre
»

vecka:
i klass I
» » II
» » III

/Aini/sta tid, hvarunder o. s. v. :
medlem erhåller full sjukbjälp intill ett sammanlagdt belopp af
670 kv
i klass I
500 »
» »
II
350 »
» » III
N:o

163.

därefter erhålles endast balf sjukhjäJp under högst 13 veckor pr är.
Inträdesafgift : dessutom under de fem första månaderna efter inträdet
5 kr. å eget konto. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af
obotlig sjukdom läranas sjukhjälp endast under 2 år.
Begrafningshjälp: dessutom vid medlems hustrus död 75 kr., om mannen minst
(i månader tillhört kassan.
Uddevalla.

»

2.

Af gifter och understödsbelopp: de högre beloppen afse män, som äro
fyllda 18 år, de lägre kvinnor samt manliga medlemmar under 18 år.
Kortaste medlemstid o. s. v. : undantag medgifvet vid BJukdom på
grund af olycksfall.
Landsbygden.

->

1.

»

"2.

Kortaste medlemstid o. s. v. ; i fråga om begrafningshjälp ett år.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : vid fall af invaliditet eller kronisk
sjukdom erhålles full sjukhjälp under 2 år. Kontant sjukhjälp : det
lägre beloppet utgår till sjuke, som tillhört kassan kortare tid än G
månader, det högre i öfriga fall.
Af gifter och understödsbelopp: utgå enligt följande tablå:
Mänadsafgift.
Kr.
0-25
0-3 0
0'40

K m

'

^

t

^

Kr.
2-50
3
4

ä

'

P

Begrafningshjälp.
Kr.
10-60
20
26-B4

0-50

5

33-30

0-«o

6

39-96
46-02

O-ro

7

0-80

8

52-28

O-90

9

59-95
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Månadmfgift.

N:o
»

6.
10.

»

25.

Kontant sjukhjälp
ur vecka.

Begrafningshjälp.

Kr.

Kr.

Kr.

1
1-25
1-50
1"5
2

10
12-50
15
1750
20

66-8 0
8333
100
116-60
133-33

Det Sr dock medlem förbjudet att tillförsäkra sig större sjukhjälp än
sin aflöning. När kassans kapitalbehållning öfverstigit 2,000 kr., befrias de medlemmar, som under 5 år erlagt afgifter till kassan, från
ytterligare afgifter.
Kontant sjukhjälp: dessutom fri läkarevård.
Medlemmarne äro fördelade på tvenne skilda klasser. Afgifter och
understödabelopp: i tabellen anförda maxirai- och minimibelopp hafva
afseende på de olika klasserna.
Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om begrafningshjälp 6 månader.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af obotlig sjukdom åtnjutes
vanlig sjukhjälp under 2 år, såvida den sjuke erlagt stadgad afgift
för minst 6 månader. Kontant sjukhjälp: utbetalas endast för arbetsdagar.

Älfsborgs län.
Vänersborg.
»

1.

Medlemmarne äro allt efter ålder fördelade på tvenne klasser;
åldersgränsen är 18 år. Afgifter och understödsbelopp : i tabellen
anförda maximi- och minimibelopp hafva afseende på de olika klasserna.
Kortaste tid, för hvilken o. s. v. : undantag medgifvet vid sjukdom på grund
af olycksfall. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : högsta medgifna årliga
sjukhjälp utbetalas som regel högst 3 år å rad. Kontant sjukhjälp:
utbetalas icke vid sjukdom på grund af olycksfall i arbete vid fabriken.
Borås.

»

1.

»
»

3.
5.

Inträdesafgift : det lägre beloppet afser personer i åldern 18—35 år,
det högre äldre personer. Kontant sjukhjälp: 12 öre i veckan af
hvarje medlem. Begrafningshjälp: 1 kr. af hvarje medlem.
Begrafningshjälp : 25 öre af hvarje medlem, dock högst 50 kr.
Inträdesafgift : det lägre beloppet afser personer i åldern 18—35 år,
det högre äldre personer. Regelbunden årsafgift: erlägges endast
under de 5 första medierasåren. Kontant sjukhjälp: 12 öre i veckan
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9.

af hvarje medlem; dessutom lämnar kassan 2 kr. i bidrag till läkarevärd. Begrafningshjiilp: 1 kr. af hvarje medlem; hälften vid medlems
hustrus död.
Inträdena/gift ; det lägre beloppet afser personer i åldern 15—29 ar,
âet högre äldre personer. I beloppen ingå äfren en afgift å 5 kr.,
som tillfalla en särskildt redovisad reservfond. Längsta tid, hvarunder o. s. v. och kontant sjuhhjälp: sjukbjålpen utgår endast för 15
dagar i veckan under högst 12 veckor af samma kalenderår. Begrafniuijs/ijrilp: hälften vid medlems hustrus död.
Landsbygden,

2.

;

. 0.

[nträrtesafgift: dessutom under de fyra första månaderna efter inträdet
2 kr. till garantifond (å eget konto). Längsta tid, hvarimder o. s. v. ;
vid' fall af obotlig sjukdom erhålles 85 dagars sjukbjälp ärligen i 2 år
â rad, hvarefter den sjuke uteslutes ur kassan. Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död, om mannen då tillhört kassan i minst 6
månader.
Medlemmarne äro fördelade på trenne skilda klasser. Personer under
18 år äga tillträde endast till första eller andra klassen.
Regelbunden lirsafgift :
40 öre i månaden

m

»

12.

»

» »

i klass

?

I

» II

"5 ! »
>
»
» III
Kontant sjuhhjälp: förekommer ej inom klass I ; inom klass II utgår
den kontanta sjukhjälpen med 50 öre, inom klass I I I med 1 kr. pr
förlorad arbetsdag vid fabriken. Fri medicin åtnjutes inom samtliga
klasser pä kassans bekostnad. Begrafningshjälp:
i klass I I 12 kr.
50 öre, i klass I I I 25 kr.; för roedlemraai-, som tillhört första klassen,
lämnas ingen begrafningshjälp.
Medlemmarne äro fördelade på trenne skilda klasser.
Inlrädesafgift :
2 kr. 50 öre
5 »
7 » 50 »
llegelbunden
12 kr
24 »
3G

i klass I
»
» II
»
» III

âvêafgift;
i klass 1
» »
II
» » III
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Kontant sjukhjälp t
b kr. i veckan
10 » »
»
15 » »
»

i klass I
» »
II
» » III

Under vissa omständigheter lämnas äfven kontant sjukhjälp vid sjukdomsfall inom medlems familj. Begrafningshjälp:
1 kr. af hvarje
medlem. Vid medlems hustrus eller barns död resp. 50 öre och 25
öre af hvarje medlem inom den s. k. kvinno- och barnafdelningen.

Värmlands

län.

Kristinehamn.
N:o

»

»

4.

ti.

7.

Inträdesafgift:
för gifta personer 3 kr.; för ungkarl 1 kr., om han ej
fyllt 20 är, eljes 2 kr. Regelbunden årsafgift: 2 proc. af aflöningen
vid verkstaden. Kontant sjukhjälp; halfva dagaflöningen vid verkstaden,
räknadt efter 11 timmars arbetsdag; dessutom fri medicin samt, dä
sådant af kassans läkare ordineras, fri lasaretts- och sjukhusvård samt
bad och brunnsdrickning, allt, med undantag af den kontanta sjukhjälpen, för såväl medlemmarne själfva som deras hustrur och hemmavarande, minderåriga barn. Arbetsgifvaren bekostar läkarevården för
medlemmarne och deras familjer. Kortaste tid, för hvilken o. s. v.:
vid sjukdomsfall, som varar kortare tid än 2 dygn, lämnas endast fri
medicin. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af långvarig sjuk"
dom lämnas full kontant sjukhjälp oafbrutet i 6 månader; har den
sjuke tillhört kasssan i minst 5, resp. 10 år, erhåller han ytterligare
sjukhjälp till halfva beloppet i 3, resp. 6 månader utöfver förutnämnda
tid. Vid fortsatt sjukdom erhålles fri medicin under hela sjukdomstiden samt half sjukhjälp under 8 månader årligen.
Begrafningshjälp:
utgår med ett belopp motsvarande 275 timmars aflöning, räknadt efter
den aflidnes senaste timpenning.
Landsbygden.
Kassan äger en donerad grundfond å 700 kr. Arbetsgifvaren har utfäst sig att tills vidare årligen lämna visst bidrag till kassan. Medlemmarne äro fördelade på tvenne skilda klasser. Regelbunden årsafgift
och kontant sjukhjälp: de olika beloppen afse de båda skilda medlemsklasserna. Kortaste medlemstid o. s. v. : undantag raedgifvet vid sjukdom på grund af olycksfall. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under
tre på hvarandra följande år sammanlagdt högst 200 dagar.
Kassan äger en grundfond å 500 kr. Trängsta tid, hvarunder o. s. v. :
högst 3 månader ft rad. Begrafningshjälp .-jämväl vid medlems hustrus död.
10
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11.

14.

»

17.

Kortaste medlemstid o. s. v. : i fråga om begrafningshjälp 3 år. Längsta
tid, Iwarunder o. s. v.: under fyra på hvarandra följande ar sammanlagdt högst 270 dagar. Kontant sjukhjälp: utgår ej för sön- och
helgdagar.
Tid frän sjukdomens hörjan o. s. v. : 2 dagar vid sjukdomsfall, som
varar kortare tid än 7 dagar. Längsta tid, Ituarunder o. s. v.: under
loppet af tre på hvarandra följande år sammnnlagdt högst 147 dagar.
Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om begrafningshjälp 2 år.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af tre på hvarandra
följande år sammanlagdt högst 200 kr. Medlem, som under ett år
uppburit sjukhjälp i 100 dagar, får dock nnder närmast följande är
uppbära högst 50 dagars sjukhjälp.

Örebro län.
landsbygden.
7.

i

15.

v

20.

»

23.
25.

»

36.

Inträdesafgift : det lägre beloppet erlägges af personer i en ålder intill
40 år, det högre af äldre personer. Längsta tid, hvatunder o. s. v. :
medlem, som 2 år i följd erhållit högsta medgifna sjukhjälp, erhåller vid fortsatt sjukdom sammanlagdt högst 25 kr. årligen i ytterligare sjukhjälp.
Arbetsgifvaren har utfäst sig att under 5 år tillskjuta 500 kr. årligen
till grundfond. Kassans medlemmar äro fördelade på tveane skilda
klasser. Af gifter och understödsbelopp: de anförda olika beloppen afse
de båda medlemsklasserna. Medlem, som uppnått 60 år och tillhört
kassan i 30 år, är befriad från afgifter.
Afgifter:
de högre beloppen afse personer i en ålder mellan 50 och
55 år. Kortaste medlemstid o. s. v.; i fråga om begrafningshjälp 26
veckor. Längsta tid, Iwarunder o. s. v.: vid fall af kronisk sjukdom
full sjukhjälp under 84 dagar årligen i 3 år, därefter half sjukhjälp
under lika lång tid årligen i ytterligare 3 år.
Kortaste medlemstid o. s. v. och längsta tid, hvarunder o. s. v.:
samma bestämmelser som inom närmast föregående kassa.
Kontant sjukhjälp: utgår endast för arbetsdagar och med villkor, att
den sjuke under hela tiden åtnjuter läkarevård. Kan den sjuke under
sjukdomstiden till någon del bidraga till sitt upphälle, erhåller han
endast half sjukhjälp.
Arbetsgifvaren har till kassan öfverlämnat 500 kr. till grundfond.
Inträde: hvarje i kassan intageu arbetare vid bruket är skyldig såsom
medlem kvarstå, så länge han är i bolagets tjänst. Kassans medlemmar
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äro fördelade på tvänne skilda klasser; till klass I höra manliga medlemmar, som fyllt 18 är, till klass II manliga medlemmar under 18
år samt kvinnliga medlemmar. Regelbunden årsafgift och kontant
sjuklijålp: de olika beloppen afse de båda medlemsklasserna. Medlems hustru ingår i begrafningskassan på samma villkor som mannen.

Kopparbergs län.
Landsbygden.
N:0

6.

»

13.

Tid från sjukdomens början o. s. v. : vid sjukdomsfall, som varar
30 dagar eller däröfver, erhålles sjukhjälp äfven för de tre första
sjukdagarne. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som under
två på hvarandra följande kalenderår erhållit sjukhjälp under sammanlagdt 180 dagar, varder från kassan skild, till dess han med läkarebetyg styrker, att han blifvit frisk; dock gäller detta icke medlem, som
tillhört kassan i 15 år.
Begrafningshjälp : hälften vid medlems
hustrus död.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : under loppet af 12 månader 100
dagar hel och 100 dagar half sjukhjälp.

Gäfleborgs län.
Gäfle.
»
»

32.
33.

Kontant sjukhjälp: utgår endast för arbetsdagar.
Kontant sjukhjälp: utgår endast för arbetsdagar.
Begrafningshjälp:
vid medlems hustrus eller moders död 50 kr., i senare fallet dock
endast, därest den aflidne bevisligen varit moderns försörjare.
Söderhamn.

»

6.

Begrafningshjälp:
ur kassan.

50 öre af hvarje medlem och dessutom 25 kr.
Landsbygden.

»

11.

Medlemmarne äro fördelade på trenne skilda klasser; kvinnor samt män
under 18 år äga tillträde endast till klass I.
Inträdenafgift:
1 kr.
i klass I
1 » 50 öre
»
'
II
2 »
»
» III
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32.

»

38.

»

40.

»

54.

h vartill kommer lösen för motbok. Vid öfvergång till högre klass
erlägges skillnaden mellan de reg)ementerade inträdesnfgifterna till
resp. klasser.
Regelbunden itrsafgift :
25 öre i månaden
i klass I
37 » »
»
» »
II
50 » »
»
» » III
Längsta ti//, hvarnnder o. s. v.: vid fall af kronisk sjukdom 60 dagar
ärligen de två första åren; medlem, som tillhört kassan i 10 år, erhåller dock i dylikt fall vanlig sjukhjälp utan inskränkning. Begrafningshjälp: inom samtliga klasser 1 kr. för hvarje medlem och därförutom 25 kr.
Medlemmarne äro fördelade på tvenne skilda klasser.
Inträdesavgift:
för person, som ej fyllt 40 år, 1 kr. i klass I och 2 kr. i klass II,
för äldre personer 25 proc. förhöjning; vid öfvergång till högre erlägges skillnaden mellan de reglementerade inträdesafgifterna till de
båda klasserna. Regelbunden ärsafgift:
för ledamot, som ej vid inträdet fyllt 40 år, 2 kr. i klass I och 4 kr. i klass II, för personer,
som vid inträdet uppnått förutnämnda ålder, resp. 2 kr. 60 öre och
5 kr. Kontant sjukhjälp: de anförda olika beloppen afse de båda
skilda medlemsklasserna; sjukhjälpen utgår endast för arbetsdagar.
Begrafningshjälp: 1 kr. af hvarje medlem.
Kontant sjukhjälp: utgåi: endast för 6 dagar i veckan; vid sjukdom
på grund af olycksfall lämnas blott half sjukhjälp. Längsta
tid,
hvarnnder o. s. v.: vid fortsatt mångårig sjukdom eller invaliditet
pä grund af olycksfall lämnas sjukhjälp till vanligt belopp under
90 dagar första, 60 dagar andra, 30 dagar tredje och 15 dagar fjärde
året, hvarefter den sjuke uteslutes ur kassan.
A/gifter och understödsbelopp: de lägre beloppen afse kvinnliga, de
högre manliga medlemmar. När kassans tillgångar stigit till 2,000
kr., befrias medlemmarne, alltefter ålder i kassan, från erläggande af
de regelbundna månadsafgifterna. Den kontanta sjukhjälpen utgår endast
för arbetsdagar.
Medlemmarne äro fördelade på tvenne skilda klasser. A/gifter och
nnderstödsbelopp : de anförda olika beloppen afse de båda skilda medlemsklasserna.

Västernorrlands län.
Landsbygden.
»

24.

Längsta tid, hvarnnder o. s. v. : under loppet af tre på hvarandra
följande år sammanlagdt högst 300 dagar. Begrafningshjälp: 25, resp.
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50 öre pr medlem, som tillhört kassan kortare tid än ett år, resp.
minst ett år. Begrafningshjälp utgår dock ej för medlem, som ej
minst 6 månader tillhört kassan. Vid medlems hustrus död lämnas
half begrafningshjälp.

Västerbottens län.
Umeå.
N:o

1.

Afgi/ter och understödsbelopp: de lägre beloppen afse personer under
18 år, de högre äldre personer. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
60 dagar vid sjukdom på grund af olycksfall, eljes 90 dagar; under
loppet af tre på hvarandra följande år sammanlagdt högst 200 dagar.
SjuJchjälp: kassan bidrager dessutom till arfvoden åt läkare med högst
8 eller 6 kr. pr år och sjuk medlem, allteftersom sjukdomarne
förorsakats af olycksfall eller ej.

Norrbottens län.
Landsbygden.
»

6.

Regelbunden årsafgift:
kan genom beslut å allmänt sammanträde
höjas till högst 75 öre i månaden för medlemmar, som fyllt 30 men
ej 50 år, och högst 90 öre i månaden för äldre personer. Tid från
sjukdomens början o. s. v.: 2 dagar, om sjukdomen varar kortare tid
än 7 dagar. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af tre pft
hvarandra följande år sammanlagdt högst 200 dagar.

