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Inledning.
Efterföljande redogörelse för de registrerade sjukkassornas
verksamhet under år 1904 ansluter sig i fråga om uppställning
och omfattning i allt väsentligt till redogörelsen för närmast
föregående år.
Afven vid utarbetandet af denna årgång hafva måst lämnas
å sido de i sjukkassornas redogörelser förekommande uppgifter
rörande medlemmarnes fördelning på olika åldersgrupper, de
sjukes ålder och kön, sjukdomsfallens art och varaktighet m. m.
En önskvärd omarbetning af textafdelningens fjärde kapitel,
med syfte att i den därstädes meddelade öfversikten öfver sjukkassornas viktigare stadgebestämmelser få de modifikationer
till stånd, hvilka betingas af under senare år skedda förändringar
i åtskilliga kassors stadgar, har vidare icke häller denna gång
kunnat företagas. Anledningen i ena som andra fallet är i föregående redogörelser närmare berörd.
Tabellerna i nyssnämnda kapitel af redogörelsens textafdelning äro fortfarande för enkelhetens skull så uppställda, att
för de i dem förekommande olika grupperna af sjukkassor angifvits endast antalet kassor, men icke däremot svarande antal
medlemmar. En sammanställning af sistnämnda antalssiffror låter
sig emellertid icke utan ett med afsevärd tidsutdräkt förenadt arbete
verkställas, och dessa siffror, som icke ens kunna med afseende
på den tidpunkt som afses fullt koordineras med siffrorna i textafdelningens öfriga kapitel, äga näppeligen ett däremot svarande
aktuellt värde. Under sådana förhållanden har det icke synts
vara af behofvet påkalladt att rörande medlemsantalen lämna
närmare upplysningar, än som af en hvar lätt nog kunna vinnas
med tillhjälp af de å annat ställe i redogörelsen meddelade siffror
rörande medelantalet medlemmar inom sjukkassorna.
E n del smärre ofullständigheter förefmnas jämväl i det
statistiska material, som ligger till grund för denna redogörelse.
Sålunda saknas uppgifter helt och hållet från 25 kassor, i 9
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fall beroende därpå, att ifrågavarande kassor numera upphört
att vara registrerade; från 1 kassa hafva dessutom endast ofullständiga uppgifter kunnat erhållas. De omförmälda fallen äro
genom noter i hufvudtabellen närmare angifna. Så långt möjligt
hafva emellertid åtgärder för materialets komplettering i nu berörda hänseenden blifvit vidtagna.
Andra däri förefintliga luckor eller oegentligheter, exempelvis vidkommande kassornas grundläggningsår, medlemmarnes
i kassan innestående garantimedel etc, hafva ieke ansetts vara af
den betydelse, att särskild hänvändelse till respektive kassor
för erhållande af mera fullständiga eller exakta uppgifter synts
af behofvet påkallad.
Den närmaste ledningen af arbetet med denna berättelse,
liksom de föregående för åren 1901—1903, har varit anförtrodd åt aktuarien A. Rydin.

1. Registrerade sjukkassor och deras medlemmar
i olika delar af riket.
Antalet vid 1904 års slut i verksamhet varande registrerade
sjukkassor utgjorde 1,992.
Frånsedt de kassor, 16 till antalet, från hvilka uppgifter
angående antal medlemmar icke kunnat erhållas, räknade de
registrerade sjukkassorna vid samma tidpunkt sammanlagdt
394,704 medlemmar x).
Föreliggande redogörelse omfattar inalles 2,001 kassor;
bland dessa förekomma emellertid äfven följande 9 kassor, hvilka
under året upphörde med sin verksamhet, nämligen:
Förenade konstgjuteriernas sjuk- och begrafningsfond
och Föreningen »Unga och Gamla», sjuk- och begrafningskassa,
båda registrerade hos öfverståthållareämbetet i Stockholm, Gottlands nationalgodtemplares sjuk- och begrafningskassa, registrerad . hos magistraten i Visby, Blekinge läns nykterhetsvänners
sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos Konungens befallningshafvande i Blekinge län, Föreningen Hoppets sjuk- och
') Jfr notorna 2—0 a nästföljando sida. Uppgifterna rörande antalet kassor och modlommar afso öfvcrallt i detta kapitol, om ej annat uttryckligen angifvos, rodogörelscårets slut.
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Antal registrerade sjukkassor och medlemmar inom de olika länen
vid 1904 års slut.1)

1
) Do båda kassorna Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningskassa (jfr sidd. 17*—18*) äro i tabellen icke upptagna under de län, hvarost de äro registrerade, men ingå desamma
i fråga om såväl antal kassor som antal medlemmar i slutsummorna för hela riket.
2
) Däribland 2 kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits.
s
)
»
1 kassa, hvars
»
»
»
4)
»
4 kassor, hvilkas
»
»
»
5
)
»
7 bland städernas och 9 bland landsbygdens kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits.
6
j
»
12 »
»
» 8 »
»>
»
»
»
»
»
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begrafningskassa och. Sjuk- och begrafningskassan Viljan, båda
registrerade hos magistraten i Göteborg, Nykterhetsföreningen
Trofasts sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos magistraten
i Alingsås, Kils allmänna sjuk- och begrafningskassa, registrerad
hos Konungens befallningshafvande i Värmlands län samt Hörningsholms arbetares sjuk- och begrafningskassa, registrerad
hos Konungens befallningshafvande i Västernorrlands län.
Närmare uppgifter om anledningen till att dessa kassor
upphört med sin verksamhet föreligga icke.
Af de i 1903 års redogörelse upptagna registrerade sjukkassor hafva ur denna redogörelse uteslutits, förutom de
kassor, hvilka under år 1903 upphört med sin verksamhet,
jämväl följande trenne: C. J. Sundin och Sons sjuk- och begrafningskassa samt Kemisk-tekniska industriarbetareförbundets i
Sverige sjuk- ocb begrafningskassa, båda registrerade hos öfverståthållareämbetet, äfvensom Göteborgs bokbindares sjuk- och
begrafningskassa, registrerad hos magistraten i Göteborg. Enligt
ingångna meddelanden från vederbörande registreringsmyndighet,
resp. ifrågavarande kassas styrelse voro nämligen dessa kassor
under år 1904 icke längre att anse såsom registrerade.
I detta sammanhang må äfven anmärkas, att en kassa,
Absolutisternas sjuk- och begrafningskassa, som förut varit
registrerad bos Konungens befallningsbafvande i Kristianstad,
under redogörelseåret öfvergått att vara registrerad hos öfverståthållareämbetet i Stockholm.
Antalet under året tillkomna, registrerade kassor utgjorde
117; motsvarande antal under närmast föregående år var 156.
Registrerade sjukkassor och deras medlemmar år 1904 1).

') Med afseende pä denna tabla gäller äfven hvad i noterna 1, 5 och G ä föregående sida
"beträffande där meddelade tabell anmärkta.
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Ökning i antal kassor och antal medlemmar
inom de
olika länen år 1904.1)

7*.

1) Minskning angifves genom tecknet -f(Jfr noterna å nämnda sida.)

Tabellen hvilar på samma förutsättningar som tabellen a sid.
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Den supplementtabell, som nedan å sidd. 114—127 meddelas, innehåller bland annat en förteckning öfver dessa kassor.
Den verkliga ökningen i antalet registrerade sjukkassor och deras
medlemmar under år 1904 gestaltade sig på sätt, som ofvanstående tablå (se sid. 8°) utvisar; i tablån äro kassorna fördelade på
städer och landsbygd enligt den fördelningsgrund, som i det följ ande
användes, och för hvilken nedan å sid. 15° närmare redogöres.
Ökningen under redogörelseåret var afsevärdt mindre än
under närmast föregående år i fråga om såväl antal kassor som
antal medlemmar; för år 1903 voro nämligen de hithörande
procenttalen för hela riket resp. 8"3 proc. och 12-2 proc. mot
endast 5-6 proc. och 9-6 proc. för år 1904. För fördelningen
af ökningen under redogörelseåret på de olika länen redogöres
i tabellen å sid. 9°.
Af de 117 nyregistrerade kassorna voro 54 stadskassor och
G3 landskassor. Det stora flertalet, nämligen 48 af de förra och
54 af de senare, voro såväl sjuk- som begrafningskassor, under
det att inalles 14, däråt' 6 stadskassor, voro enbart sjukkassor.
En af kassorna har befunnits vara enbart begrafningskassa.
Af ifrågavarande kassor voro 41, nämligen 15 stadskassor
och 20 landskassor, nybildade, medan de öfriga 76, däraf 39
stadskassor och 37 landskassor, förut varit i verksamhet utan
att vara registrerade. Bland de förstnämnda hade 3 blifvit
under redogörelseåret inregistrerade utan att dock innan årets
slut hafva trädt i verksamhet.
En öfversikt öfver utvecklingen af sjukkasseväsendet i
riket, i hvad de registrerade sjukkassorna vidkommer, lämnas i
den tablå, som meddelas å nästfoljande sida, i hvilken äro angifna antalet registrerade sjukkassor och medlemmar vid h varje
års slut under perioden 1892—1904, eller allt ifrån sjukkasselagens tillkomst. Med afseende på dessa siffror, hvilka äro
hämtade ur respektive årgångar af »Registrerade sjukkassors
verksamhet)), må emellertid anmärkas, att desamma för åren
före 1901 endast kunna betraktas såsom approximativt riktiga,
emedan några fullt exakta uppgifter angående antalet under hvart
och ett af åren 1892—1900 nyregistrerade sjukkassor ej föreligga.
I samband härmed hänvisas till den tabell, som meddelats
å sidd. 12°—13°, hvilken är egnad att åskådliggöra såväl sjukkasseväsendets framträdande och utveckling i Sverige som ock
i hvad mån 1891 års sjukkasselagstiftning och beviljande af
statsunderstöd åt de registrerade sjukkassorna befordrat ny-
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bildningen och registreringen af sjukkassorna. Antalet sjukkassor har i tabellen uppdelats med hänsyn till dels registrering sår ^ dels grundläggningsår.1)
Antal registrerade sjukkassor och deras medlemmar
slutet af åren 1892—1904 2).

vid

Af de å skilda tider inregistrerade kassorna hafva somliga
nybildats i samband med registreringen, under det att andra
därförut under längre eller kortare tid varit i verksamhet. Bland
de omständigheter, af hvilka växlingen i antalet under hvart
och ett af de olika åren nyregistrerade kassorna betingats, torde
i främsta rummet böra framhållas dels de höjningar i de utgående statsbidragen till registrerade sjukkassor, hvilka ägde rum
aren 1897 och 1899, dels ock den större eller mindre talrikheten
under olika år af förut i verksamhet varande, icke registrerade kassor.
Med all sannolikhet har antalet af dessa sistnämnda kassor
år från år minskats i den mån allt flere dylika blifvit registrerade, och har då detta förhållande gifvetvis varit en bidragande orsak till minskningen i antalet nyregistrerade kassor
under redogörelseåret mot de närmaste åren därförut. Med
afseende på förekomsten af icke registrerade sjukkassor må i
detta sammanhang anföras, hurusom en inom Kungl. civildepartementet under åren 1904—05 verkställd undersökning
visat, att antalet dylika kassor år 1903 uppgingo till endast
omkring 400 (med ett antal medlemmar af omkring 40,000) 3 ).
1) Tabellens uppgifter angående grundläggningsår erbjuder flere olikheter med motsvarande tabell i närmast föregående årgång af denna redogörelse än som föranledas af de nytillkomna och upphörda kassorna, beroendo därpå, att de i kassornas statistiska redogörelser för år
1904 meddelade uppgifter i förevarande hänseende i några fall ieko öfverensstämma med förut
lämnade uppgifter i samma hänseende. Särskild hänvändelse till ifrågavarande kassor för erhållande af exakta uppgifter härutinnan har emellertid ansetts icke f. n. vara af bebofvet påkallad.
2
) Bortsedt från medlemmarao i ett antal kassor, olika för olika år, hvilka ej lämnat
uppgift om medlemsantalet.
3
) Se äfven >Meddelanden från K. KonimerBkoilogii afdelning för arbetsatatistik», årg.
1907, haft. 3, sidd. 280—81.
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De registrerade sjukkassorna i riket,
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fördelade efter registrerings- och grundläggningsår.

1) Däraf tronne år 1904 registrerado kassor, hvilkas egentliga verksamhet började först âr 190Ô samt en år 1903 registrerad kassa, hvars egentliga verksamhet börjado först år 1906.
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Af de i tabellen meddelade uppgifterna rörande kassornas
grundläggningsår synes framgå, att förutnämnda höjningar i statsbidragen till de registrerade sjukkassorna icke häller varit utan
inflytande på nybildningen af sjukkassor, i det att denna företedde ett tydligt maximum under åren 1897—99, då ifrågavarande höjningar företogos.
Såvidt man från förhållandena i sådant hänseende bland
de registrerade sjukkassorna kan draga en slutsats rörande nybildningen af sjukkassor i allmänhet inom riket, var denna under
tiden från år 1899 t. o. m. 1904 stadd i oafbratet nedgående.
Denna nedgång innebär dock icke en minskning i sjukkasseverksamhetens utbredning, utan torde till stor del bero på, att dennas
landvinningar under de nämnda åren försiggått mera genom
anslutning till redan förefintliga sjukkassor än genom bildande
af nya sådana. Till denna slutsats, som vinner en viss bekräftelse i de å sid. 16° meddelade siffror rörande procentiska förhållandet mellan antalet sjukkassemedlemmar i riket och hela
innevånareantalet, synes man i viss mån berättigad äfven af den
omständigheten, att under samtliga de här ifrågavarande åren
antalet sjnkkassemedlemmar visat en afsevärdt större ökning
än antalet sjukkassor. Att så varit fallet framgår med tydlighet
af följande tablå.
Procentisk ökning i antalet registrerade sjukkassor och deras
medlemmar under åren 1901—1904.

Af de registrerade sjukkassor, hvilka vid 1904 års slut
voro i verksamhet, tillhörde, såsom tabellen å sid. 7 utvisar,
983 kassor, omfattande 202,203 medlemmar, städerna, och 1,007
kassor med ett sammanlagdt medlemsantal uppgående till 140,166
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 stader och landsbygd. Ur tabellen hafva
emellertid uteslutits de båda största sjukkassorna, nämligen
Nykterketsfolkets sjukkassa, registrerad hos magistraten i Oskarshamn, räknande 32,561 medlemmar, samt Nykterhetsvännernas

KASSOR OCH MEDLEMMAR I OLIKA DELAR AF RIKET. 15*

allmänna sjuk- och begrafningskassa, registrerad hos magistraten
i Eskilstuna, med 19,774 medlemmar, hvilka på samma g å n g
de äro exceptionellt stora 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,
som, ehuru ingalunda lika stora som de ofvan nämnda tvenne
kassorna, dock i likhet med dessa äga ett större eller mindre antal
lokalafdelningar inom skilda delar af riket såväl i städerna som
å landsbygden, hvilka emellertid hänförts 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. 223, 169, 66, 36, 32 och 28, samt Stockholm,
Göteborg, Malmö, Norrköping, Eskilstuna och Gäfle, i nu
nämnda ordning, de flesta sjukkassemedlemmarne '), nämligen
resp. 86,765, 14,362, 13,181, 9,498, 7,773 och 6,008.
Utan registrerade sjukkassor voro följande 16 stadssamhällen, nämligen:
Vaxholm, Öregrund, Vimmerby, Skanör med Falsterbo,
Laholm, Kungsbacka, Kungälf, Strömstad, Lysekil, Askersund,
Nora, Säter, Skellefteå, Piteå och Haparanda.
Detta är dock endast så att förstå, att någon sjukkassa
icke blifvit hos respektive stadsmyndigheter registrerad, hvilket
') Med bortseende frän Nykterhetsfolkets sjukkassa i Oskarshamn och Nykterhetsvännernas
allmänna sjuk- och begrafningskassa i Eskilstuna.
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icke utesluter, att annorstädes registrerad sjukkassa inom dessa
stadssamhällen utöfvat verksamhet, t. ex. genom lokalafdelning.
Om antalet registrerade sjukkassor och antalet medlemmar
inalles betraktas i förhållande till rikets folkmängd, visar det
sig, att vid 1904 års slut på hvarje 10,000-tal af befolkningen
kommo i medeltal 37 registrerade sjukkassor, och vidare, att
sammanlagda antalet sjukkassemedlemmar vid samma tidpunkt
utgjorde i det närmaste 7-5 proc. af hela folkmängden. Betraktas
städerna och landsbygden hvar för sig, befinnes antalet kassor
i medeltal pr 10,000 invånare hafva utgjort 8'3 i städerna, men
ej mer än 2-5 å landsbygden, och sammanlagda antalet medlemmar i registrerade sjukkassor i procent af invånareantalet
17'0 proc. i städerna, men endast 3-4 proc. å landsbygden 1 ).
De ifrågavarande procenttalen te sig för de fyra åren
1901—1904 på följande sätt:
Antal sjukkassemedlemmar i procent af invånareantalet vid slutet
af åren 1901—1904.

Det må emellertid här framhållas, att ett icke obetydligt
antal sjukkassemedlemmar tillhöra flere sjukkassor samtidigt.
Då dessa medlemmar ingå i medlemsantalet för alla kassor,
hvilka de tillhöra, blifva desamma medräknade två eller flere
gånger i sammanlagda antalet sjukkassemedlemmar i hela riket,
i städerna, å landsbygden o. s. v. Vid bedömande af de ofvan
anförda procenttalen liksom .öfriga af samma slag i berättelsen
förekommande, måste sålunda alltid hänsyn tagas till denna
omständighet 8 ).
Det genomsnittliga antalet medlemmar inom de registrerade
sjukkassorna utgjorde vid redogörelseårets slut 198. De enskilda sjukkassorna 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 206, under det att
medelantalssiffran för landskassorna stannade vid 139 1 ).
1
) I fråga om Btädernas kassor hafva vid beräkningen af såväl antal medlemmar i förhållande till invânareantal som medelantalet medlemmar pr kassa de båda förutnämnda stora
kassorna Nyktcrhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begrafningakassa uteslutits.
2
) Beträffande förekometen af medlemskap i flero sjukkassor samtidigt se »Meddelanden
frän K. Konnnerskollegii afdelning för arbotsstatistik», arg. 1907, haft. 3, sidd. 263 och följande.
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En uppdelning af de registrerade sjukkassorna i storleksgrupper ter sig på sätt, som efterföljande tabell utvisar:

Sjukkassorna, grupperade efter storlek.

Ur tabellen uteslutna äro, förutom de vid årets slut upphörda kassorna, jämväl de 7 af städernas och 9 af landsbygdens kassor, från hvilka uppgifter om antalet medlemmar
icke föreligga.
Af tabellen framgår, att 1,001 kassor — d. v. s. 50-7 procent af samtliga — däraf 480 i städerna och 521 å landsbygden, eller resp. 49'i och 52-2 proc. — räknade ett antal
medlemmar om högst 100. Bland dessa ägde 19 kassor ett
medlemsantal understigande 25, d. v. s. mindre än det för
registrering minsta erforderliga.
Mer än 5,000 medlemmar räknade, utom förutnämnda
Nykterhetsfolkets sjukkassa och Nykterhetsvännernas allmänna
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sjuk- och begrafningskassa, med såsom redan anförts resp. 32,5öl
och 19,774 medlemmar, jämväl Föreningen »Enighet ger Styrka»,
registrerad hos öfverståthållareämbetet i Stockholm, med 14,065
medlemmar.
Det stora flertalet af de registrerade sjukkassorna voroäfven begrafningskassor, i det att de ntfäst sig att vid medlems — ibland äfven vid medlems anhörigs — död utbetala
s. k. begrafningshjälp. Icke mindre än 1,850 af samtliga vid
1904 års slut i verksamhet varande kassor voro sålunda sjukoch begrafningskassor, under det att endast 140 voro uteslutande
sjukkassor.
Såsom sjukkassor registrerade voro jämväl tvenne
rena begrafningskassor: Enköpings hundramannakassa, registrerad sedan år 1901, och Arbetarnes begrafningskassa i Skallsjö socken, Ålfsborgs län, inregistrerad under redogörelseåret.
Med bortseende från dessa tvenne kassor fördelade sig öfriga
registrerade sjukkassor och deras medlemmar på sjuk- och
begrafningskassor samt enbart sjukkassor — om därvid jämväl
städer och landsbygd betraktas h var för sig — på följande sätt:

Sjuk- och begrafningskassorna utgjorde följaktligen 92-s>
proc. af samtliga registrerade sjukkassor och omfattade 94-7
proc. af kassornas sammanlagda medlemsantal. I sistnämnda
hänseende må emellertid framhållas, att inom en kombinerad
sjuk- och begrafningskassa medlemmarne icke alltid tillhöra
såväl sjuk- som begrafningshjälpsafdelningen samtidigt.
I
vissa fall är t. o. m. skillnaden mellan antalet personer tillhörande den ena och den andra af dessa afdelningar ganska
väsentlig.
Af samtliga registrerade sjukkassors alla medlemmar utgjorde 299,424 eller 75'9 proc. män och 95,280 eller 24'1 proc.
kvinnor.
Totala antalet manliga medlemmar inom samtliga
kassor utgjorde i enlighet härmed 11'7 proc. och antalet kvinnliga medlemmar 3"5 proc. af hela rikets resp. manliga och kvinn-
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liga befolkning. Betraktas städer och landsbygd hvar för sig,
voro motsvarande procenttal i förra fallet resp. 33-8 och 10'9
proc, i senare fallet resp. 5-7 och l-2 proc.
De registrerade sjukkassorna fördela sig på trenne 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 l ):
Sjukkassorna, fördelade efter medlemmarnes kön.

Flertalet, eller 58"5 proc. af samtliga kassor omfattade sålunda såväl manliga som kvinnliga medlemmar. Inom dessa
kassor titgjorde kvinnorna 30"3 proc. af samtliga medlemmar.
Antalet kassor med endast manliga medlemmar, af hvilka kassor
de flesta på grund af stadgebestämmelser eller tradition icke
medgåfvo tillträde för kvinnor, utgjorde emellertid 3 9 "5 proc.
af samtliga. Endast 2 proc. af de registrerade sjukkassorna
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
') I antalet kassor äro icke medräknade de kassor, från hvilka uppgift om antal medlemmar ej föreligga.
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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 proc. af samtliga kassor (80 proc. af städernas
och 86 proc. af landsbygdens) föreskrifva en minimiålder för
inträde; vanligen är denna minimiålder 15 à 18 år. Åfven 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 1904
uppgingo till sammanlagdt 4,584,145 kr. 94 öre, hvaraf på
städernas kassor kommo 3,348,772 kr. 51 öre och på landsbygdens 1,235,373 kr. 43 öre. En öfversikt öfver de olika
slagen af inkomster och deras storlek lämnas i följande tablå:
Sjukkassornas inkomster år 1904.

') Jfr sammandraget å sidd. 36*—37*. Vid beräkning af do medeltal, som förekomma i
detta och följande kapitel, liar bortsetts frän ett mindre antal kassor, som lämnat ofullständiga
uppgifter eller sådana ej jämförliga med andra kassors.
2) So spocifikation 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- och begrafningskassor och enbart
sjukkassor betraktas hvar för sig:
Inkomsternas storlek (i %) inom kassor af olika slag.

Af de olika slagen af inkomster utgjorde medlemmarnes
af gifter och bidrag den hufvudsakligaste delen ; dessa båda poster
utgjorde tillhopa 77'9 proc. af hela inkomstbeloppet, om samtliga
kassor på en gång tagas i betraktande. De mindre betydande
posterna: inträdesafgifter och böter äro därvid icke inberäknade;
dessa poster uppgingo under år 1904 till resp. 102,349 kr. 83
öre och 48,732 kr. 4 öre och äro inbegripna bland »öfriga
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, helt och hållet eller delvis på medlemmarne
uttaxera de erforderliga bidragen. Under redogörelseåret hafva
sålunda, så vidt af sjukkassornas statistiska redogörelser framgår och om man bortser från de kassor, hvilka härom icke
lämnat uppgifter, 1,140 stycken — 1,034 sjuk- och begrafningskassor, 105 enbart sjukkassor samt en af begrafningskassorna, hvaraf 512 stadskassor och 628 landskassor — upp-
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tagit uteslutande regelbundna afgifter till ett sammanlagdt belopp
af 1,538,616 kr. 54 öre; inom 629 kassor — 606 sjuk- och
begrafningskassor, 22 sjukkassor samt en af begrafningskassorna
hvaraf 339 stadskassor och. 290 landskassor — hafva jämte regelbundna afgifter, hvilkas sammanlagda belopp uppgått till 1,199,215
kr. 16 öre, jämväl uttaxerade bidrag om tillhopa 590,273 kr. 11
öre — eller 30-3 proc. af hela summan af båda slagen afgifter —
blifvit upptagna; inom 207 kassor — 197 sjuk- och begrafningskassor och 10 sjukkassor, hvaraf 127 i städerna och 80 å landbygden — hafva endast bidrag på grund af uttaxering förekommit till ett belopp af sammanlagdt 245,147 kr. 27 öre; slutligen har inom en kassa hvarken upptagits regelbundna afgifter
eller utdebiterade bidrag.
Bland de sjuk- och begrafningskassor, inom hvilka såväl
regelbundna afgifter som utdebiterade bidrag förekomma, finnas
emellertid åtskilliga kassor, hvilka täckt den egentliga sjukkassans utgifter medelst fasta afgifter och endast för bestridande
af begrafningshjälpen tillämpat uttaxeringssystemet.
Den genomsnittliga afgiften per medlem utgjorde 9 kr. 35 öre.
De af staten lämnade s. k. förvaltningsbidragen
uppgingo,
enligt föreliggande uppgifter från sjukkassorna, till sammanlagdt
343,428 kr. 15 öre — 7'5 proc. af det totala inkomstbeloppet
— hvilket utgör 24,039 kr. 45 öre mera än som utgick under
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 (1903). Den på hvarje sjukkassemedlem kommande
anparten i det under redogörelseåret utanordnade statsbidraget
belöpte sig till 90 öre.
Såvidt af de insända uppgifterna framgår, hafva 1,837 af
samtliga i redogörelsen upptagna kassor blifvit af förutnämnda
belopp delaktiga. Å andra sidan hafva, enligt hvad uppgifterna
utvisa — om man bortser från de 25 kassor, från hvilka inga
uppgifter i berörda afseende föreligga — 139 kassor icke uppburit statsbidrag. Till en stor del — närmare bestämdt 88 st. —
voro dessa sådana, som blifvit registrerade under redogörelseåret.
Enligt i Kungl. statskontoret inhämtade uppgifter utgjorde
sammanlagda beloppet af under år 1904 utanordnade förvaltningsbidrag till registrerade sjukkassor 344,387 kr. 75 öre.
Olikheten med förutnämnda ur sjukkassornas uppgifter erhållna
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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 bidragens lyftande förenade kostnader.
I följande tablå angifvas sammanlagda beloppen af de
under livarje år af perioden 1892—1904 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 916 af städernas och 939 af landsbygdens kassor att uppvisa; den motsvarande medelräntefoten torde
kunna beräknas till omkring 4 proc.
De i tablån å sid. 20° 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 1,760
och böter inom 1,069 kassor. Garantimedlen, hvilka inom ifrågakommande kassor erlagts af inträdande medlemmar såsom
säkerhet för fullgörandet af deras förpliktelser, med återbetalningsskyldighet för kassan vid medlems död eller utträde ur
densamma, voro fördelade på 245 kassor.
Ett antal af 50 kassor hade under året inkomst af hyror
från fastigheter eller inventarier. I tablån icke specificerade
»andra» inkomster äfvensom inkomster af fester eller liknande
tillställningar fördela sig på 411 kassor. I ett ganska stort
antal fall hafva gåfvor och bidrag af utomstående under året
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Specifikation af »öfriga inkomster».

kommit de registrerade sjukkassorna till del. Häribiand äro
i främsta rummet att nämna gåfvor och bidrag af medlemmarnes arbetsgifvare. De fall, då dylika förekommit, utgöra,
såvidt af uppgifterna framgår, 149, hvaraf 51 kommo på
städernas och 98 på landsbygdens kassor. Af närbesläktad
natur äro de böter o. d. från fabriker, som tillfallit 31 kassor.
Från »andra utomstående» — tvifvelsutan i åtskilliga fall äfven
de arbetsgifvare, ehuru detta ej uttryckligen angifvits — hafva
119 kassor fått mottaga större eller mindre kontanta belopp.
De fall, då registrerade sjukkassor mottagit direkta bidrag af
kommuner, utgjorde 78; af ifrågavarande kassor voro 55 stadskassor och 23 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
i form af kostnader för läkarevård och medicin, bestridda af
utomstående, hufvudsakligen arbetsgifvare. I uppgifterna fullständigt angifna äro 153 fall, då arbetsgifvare bestridt kostnader af
ifrågavarande slag. I 83 af -dessa fall, af hvilka 24 kommo på
städernas och 59 på landsbygdens kassor, omfattande i medeltal
under året resp. 4,319 och 9,768 medlemmar, hafva sålunda arbets-
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gifvare bekostat såväl läkarevård som medicin med resp. 24,203 kr.
8 öre och 59,299 kr. 18 öre; inom 23 stadskassor och 43 landskassor med resp. 6,348 och 8,251 medlemmar har på samma
sätt enbart fri läkarevård med i förra fallet 18,422 kr. och i
senare fallet 26,076 kr. 23 öre kommit medlemmarne till godo;
inom 2 stadskassor och likaledes 2 kassor å landsbygden med
resp. 172 och 246 medlemmar har slutligen medicin enbart bekostats
af arbetsgifvare med tillhopa resp. 737 kr. 63 öre och 520 kr.
Till de nu nämnda kommo 59 liknande fall, då beloppen
af de af arbetsgifvare bestridda kostnaderna icke kunnat angifvas. I 23 af dessa fall, omfattande 6 stadskassor och 17
landskassor med ett sammanlagdt medlemsantal om i medeltal
resp. 763 och 2,477, hafva arbetsgifvare bekostat såväl läkarevård som medicin; i 35 fall, af hvilka 5 afse stadskassor och
30 Jandskassor med tillhopa resp. 1,044 och 5,562 medlemmar, har enbart läkarevård bekostats; i ett fall slutligen, en
kassa å landsbygden med 580 medlemmar, har arbetsgifvaren
bekostat enbart medicin.
Endast i de fall, då arbetsgifvarnes kostnader af hithörande
slag blifvit angifna, uppgingo dessa till 129,258 kr. 12 öre.
Lägges härtill de förutnämnda belopp, som kassorna i form af
kontanta gåfvor eller bidrag fått mottaga af arbetsgifvare, befmnes,
att i de fall, då uppgifter i sådant hänseende föreligga, inalles
218,057 kr. 70 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.
Sjukkassornas utgifter år 1904

') Se specifikation å sid. 31*.
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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 för de olika grupperna af kassor:
Utgifternas storlek (i %) inom olika slag af kassor.

Inom samtliga kassor tillsammantagna belöpte sig utgifterna
för understöd af olika slag, oberäknadt sådana från medlemmarnes arbetsgifvare, till 8 7'6 proc. af utgifternas totalsumma,
medan för förvaltningskostnader och öfriga utgifter motsvarande procenttal voro resp. 10-2 och 2"2.
Frånsedt de båda begrafningskassorna, Enköpings hundramannakassa och Arbetarnes begrafningskassa i Skallsjö socken,
Ålfsborgs län, har kontant sjukhjälp under året, så vidt af uppgifterna framgår, utbetalts af samtliga kassor, med undantag
af 5 stadskassor och 10 landskassor. Af dessa voro emellertid
9 kassor endast under en del af året i verksamhet.
Den genomsnittliga utgiften pr medlem för sjukhjälp under
året gestaltade sig på följande sätt inom å ena sidan städernas,
å andra sidan landsbygdens kassor.
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Beloppen äro icke oväsentligt högre än de motsvarande
för år 1903, beroende på att redogörelseåret, enligt livad i
kap. 3 visas, företett en något större sjukdomsfrekvens bland
sjukkassornas medlemmar än det närmast föregående.
Bland samtliga 1,852 sjuk- och begrafningskassor — inkl.
ofvannämnda tvenne begrafningskassor — har under redogörelseåret begrafningshjälp utbetalts af 644 bland städernas kassor med
sammanlagdt 485,614 kr. 18 öre, samt af 497 bland kassorna
å landsbygden med 69,054 kr. 24 öre. De belopp, som i
begrafningshjälp lämnats vid medlems hustrus eller barns död,
innefattas icke i nu anförda siffror.
De fall, då sjukkassorna vid sidan af den kontanta sjukhjalpen jämväl i större eller mindre utsträckning iklädt sig
kostnader för lakarearfvoden eller medicin för medlemmarna,
hänföra sig till inalles 446 olika kassor. Af dessa hade 14 stadskassor och 35 landskassor, med tillhopa resp. 3,713 och 5,055
medlemmar i medeltal under året, lämnat bidrag till såväl läkarevärd som medicin, vidare 232 stadskassor och 126 landskassor,
med resp. 33,268 och 1.6,569 medlemmar, helt eller delvis
bestridt enbart läkarevård åt medlemmarne, samt slutligen 9
stadskassor och 30 landskassor, med ett sammanlagdt medlemsantal uppgående till i förra fallet 2,367 och i senare fallet
5,750, bidragit till medlemmarnes kostnader för enbart 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 608. Inom 168 af dessa
kassor — 49 bland städernas och 119 bland landsbygdens, omfattande i förra fallet 10,864, i senare fallet 21,396, eller sammanlagdt 32,260 medlemmar — hafva hithörande förmåner sträckt sig
till såväl läkarevård som medicin ; inom 424 kassor — 248 i städerna
och 176 å landsbygden, omfattande resp. 37,862 och 23,884
eller sammanlagdt 61,746 medlemmar — har enbart läkarevård
kommit i fråga, samt inom 16 kassor — 2 i städerna och 14 å landsbygden, med resp. 82 och 2,753, eller sammanlagdt 2,835 sjukkassemedlemmar — enbart medicin. Fri läkarevård, med eller
utan samband med kostnadsfri medicin, har sålunda i större
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eller mindre titsträckning förekommit på kassans eller arbetsgifvares bekostnad inom 297 sjukkassor i städerna ock 295 å
landsbygden med ett sammanlagdt medlemsantal uppgående till
i förra fallet 48,726, i senare fallet 45,280, eller i samtliga
fallen 94,006, under det att inom 51 stadskassor och 133 landskassor med resp. 10,946 och 24,149, eller tillhopa 35,095 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 233,733 kr. 5 öre, däraf
för läkarevård 195,210 kr. 63 öre och för medicin 38,522 kr.
42 öre.
I de flesta fall, då fri läkarevård förekommit, torde denna hafva
varit anordnad genom en kollektiv öfverenskommelse mellan ifrågavarande kassa eller arbetsgifvare och någon viss läkare. Grunderna för dessa aftal hafva säkerligen varit mycket växlande,
i regel dock egnade att nedbringa kostnaderna pr individ för
läkarevården afsevärdt under de vanliga. Motsvarande förhållanden torde hafva ägt rum äfven i fråga om den fria medicinen.
Ibland synes vidare förmånen af fri läkarevård eller medicin hafva
varit inskränkt till vissa medlemmar inom ifrågavarande kassa
af den anledning, att de öfriga medlemmarne icke varit anställda
hos den arbetsgifvare, hvilken iklädt sig kostnaderna för läkarevården eller medicinen. I det följande har meddelats den på
grundvalen af föreliggande uppgifter angående hithörande fall
beräknade genomsnittliga kostnaden pr medlem för fri läkarevård, resp. fri medicin inom ifrågavarande kassor. Till följd af
nyss antydda förhållanden, torde de anförda siffrorna dock endast
vara af ett relativt värde.

Förvaltningskostnaderna under året hafva liksom tillförene
ställt sig afsevärdt dyrare för städernas än för landsbygdens
kassor, hvilket dels framgår af de i tablån å sid. 26° meddelade
procenttal, dels äfven visar sig vid en beräkning af den på hvarje
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medlem kommande anparten af ifrågavarande utgiftspost. Den
genomsnittliga utgiften pr medlem i förvaltningskostnader befinnes nämligen då hafva varit i städerna 1 kr. 34 öre och å
landsbygden endast 59 öre.
Sjuk- och begrafningskassorna hade att vidkännas större
förvaltningskostnader än de rena sjukkassorna. Dessa kostnader
uppgingo sålunda till 10'3 proc. af samtliga utgifter i förra
fallet, i det senare fallet till ej mer än 9-4 p r o c , motsvarande pr
medlem räknadt resp. 1 kr. 9 öre och 80 öre. Kassornas storlek synes däremot i det hela icke i och för sig hafva utöfvat något
genomgående inflytande på den relativa storleken af förvaltningskostnaderna; detta framgår af följande tabell, i h vilken
angifvits den beräknade anparten pr medlem i förvaltningskostnaderna inom sjukkassor af olika storlek:
Förvaltningskostnader pr medlem inom kassor af olika storlek.

Jämföras förvaltningskostnaderna med de belopp, som under
året blifvit till kassorna af statsmedel utanordnade, befinnes, att
inom de kassor, hvilka under år 1904 uppburit statsbidrag,
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statsbidragens sammanlagda belopp med 55,772 kr. 7 öre
understego kassornas förvaltningskostnader, därvid emellertid i
fråga om städernas kassor de sammanlagda förvaltningskostnaderna med 129,539 kr. 54 öre öfverstego de af kassorna åtnjutna statsbidragen, medan landsbygdens kassor tillsammans af
statsbidragen icke blott fått sina förvaltningskostnader betäckta,
ntan äfven därutöfver haft 73,767 kr. 47 öre af dem till godo
for andra ändamål. Detta har sin förklaring dels däri, att statsbidragen blifva proportionsvis mindre i den mån kassornas medlemsantal växer dels ock däruti, att de större kassorna, såsom
ofvan blifvit påvisadt, till öfvervägande del komma på städerna.
De 10 sjukkassor, hvilkas medlemsantal vid årets slut öfverstego
2,000, och hvilka på ett undantag när här räknats till stadskassorna, befinnas hafva under året haft att vidkännas förvaltningskostnader, som med 83,255 kr. 43 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 förut anförda belopp, som af kassorna utgifvits
för sjukunderstöd af ena eller andra slaget samt begrafningshjälp, äro sålunda att lägga jämväl de i denna tablå meddelade, hvilka emellertid kommit uteslutande medlemmars utanför
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kassorna stående anhöriga till godo. Detta har ägt rum i fråga
om kontant sjukhjälp inom 21 kassor, i fråga om begrafningshjälp inom 137 kassor; fri läkarevård, medicin o. d. till anhöriga,
endera uteslutande eller bådadera samtidigt, har förekommit
inom 20 kassor. Inalles hafva sålunda de registrerade sjukkassorna under år 1904 utbetalt, oafsedt om till medlemmar
eller till deras anhöriga, i kontant sjukunderstöd 2,842,026 kr.
32 öre, i begrafningshjälp 579,952 kr. 92 öre samt i läkarevård,
medicin o. d. 127,232 kr. 46 öre, d. v. s. i understöd af ett
eller annat slag sammanlagdt 3,549,211 kr. 70 öre. I tablån
omnämnda återbetalade garantimedel hänföra sig till 244 kassor.
Under rubriken »andra» i tablån anförda belopp fördela sig på
208 kassor.
De registrerade sjukkassorna hade att tillsammans uppvisa
en behållning af årets verksamhet, uppgående till 567,978 kr. 48 öre.
Den förlust, som drabbat vissa kassor, har här frånräknats.
I
själfva verket hade endast 1,471 kassor att uppvisa öfverskott
af årets verksamhet, uppgående till sammanlagdt 684,338
kr. 60 öre, medan inom 502 kassor utgifterna öfverstego inkomsterna med större eller mindre belopp, tillsammans uppgående till 116,360 kr. 12 öre, samt inom en kassa inkomster
och utgifter uppgingo till exakt samma belopp. I 54 fall uppgick, förlusten till mer än 500 kr.; bland dessa funnos 11 fall,
då förlusten öfversteg 1,000 kr. och bland dessa sistnämnda
2, 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 1904, 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 år 1904.

öfver

De registrerade sjukkassorna
följande tillgångar;

förfogade vid 1904 års slut

Sjukkassornas tillgångar den 31 dec. 1904.

1) Inträdesafgifter och böter ej inräknade,
) Utgifter för läkarevård och medicin ej inräknade.
3
J Jfr. specifikation Ä sid. 34*.
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Å andra sidan förefunnos skulder och oreglerade utgifter till
följande belopp:

Sålunda utgjorde sjukkassornas tillgångar öfver skulder vid
årets slut samnianlagdt 7,363,877 kr. 40 öre, hvaraf å ena sidan
städernas kassor förfogade öfver 4,565,869 kr. 28 öre och
2,798,008 kr. 12 öre kommo på landsbygdens kassor, medan å
andra sidan på sjuk- och begrafningskassornas andel kommo
6,984,265 kr. 18 öre, på de rena sjukkassornas åter 379,612
kr. 22 öre.
Storleken af den pä hvarje medlem kommande andelen i
sjukkassornas besparingar ställde sig inom olika grupper af kassor
på följande sätt:

Tillväxten af sjukkassornas besparingar under tiden 1901—1904 har fortgått sålunda:

1) Jfr specifikation å sid, 35*.
3
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En närmare specifikation af sjukkassornas Döfriga tillgångars
lämnar nedanstående tabell.
Specifikation af »öfriga tillgångar».

Den relativa storleken af sjukkassornas tillgångar af olika
slag befinnes ställa sig på följande sätt:
Den relativa storleken af sjukkassornas tillgångar af olika slag
den 31 dec. 1904.
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Till hrtfvudsaklig del voro följaktligen kassornas tillgångar
placerade i banker. Inalles 920 stadskassor och 892 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 135
af städernas och 214 af landsbygdens kassor. Vidare hade 38
af städernas och 90 af landsbygdens kassor en hmfvudsaklig del
af sina kontanta medel innestående hos arbetsgifvare. Obligationer
eller aktier förekommo bland tillgångarna i 76 fall. Inalles 14
kassor voro ägare af fastighet.
Kassornas skulder kunna specificeras på följande sätt:

Specifikation af sjukkassornas skulder den 31 dec. 1904.

Hela skuldsumman fördelade sig på 292 af städernas och
224 af landsbygdens kassor, af hvilka 501 voro sjuk- och begrafningskassor och 13 enbart sjukkassor. Skuldsatta på grund
af län voro 38 kassor. I tablån upptagna garantimedel afse 245
kassor; i fråga om beloppet af innestående garantimedel förete
emellertid sjukkassornas uppgifter ännu ofullständigheter, som
icke kunnat kompletteras.
Endast undantagsvis belöpte sig skulderna i de enskilda
fallen till mera afsevärda belopp; inom 150 kassor uppgick
emellertid skuldsumman till mera än 500 kr. I 16 fall öfverstego skulderna kassans tillgångar, i intet af dessa fall uppgick
bristen till mer än 400 kr.
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Registrerade sjukkassors inom de olika länen inkomster och utgifter

1
2

) T)e 9 kassor, som under året upphört mod sin verksamhet, äro här helt och hållet uteslutna,
) Tecknet ? betyder brist.
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under år 1904 samt tillgångar och skulder vid samma års slut. 1)
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SJUKDOMSFALLENS FREKVENS.

UNDERSTÖDENS STORLEK.

3. Sjukdomsfallens frekvens och1 varaktighet.
Understödens storlek. )
I tab. å sid. 41 ° lamas en öfversikt öfver antal sjukdomsfall och sjukdagar, för hvilka sjukhjälp under redogörelseåret
utgått, inom de registrerade sjukkassorna i de olika länen. Såsom däraf framgår redovisades i de registrerade sjukkassornas
uppgifter för år 1904 inalles 110,650 sjukdomsfall, hvilka fördelade sig på de båda könen inom å ena sidan städernas ocli
å andra sidan landsbygdens kassor på följande sätt:

Dessa sjukdomsfall äro emellertid endast sådana, vid hvilka
kontant sjukhjälp utgått till de sjuka från respektive kassor,
under det att de sjukdomsfall ej äro medräknade, som icke
ägt i stadgarne föreskrifven varaktighet för att berättiga till
understöd, eller hvilka drabbat sjukkassornas medlemmar under
väntetid eller sedan all den sjukhjälp redan tagits i anspråk,
hvartill de sjuke för året eller öfver hufvud taget varit berättigade, eller ock då af en eller annan anledning rätten till
sjukhjälp varit förverkad, blifvit de sjuke fråndömd eller icke
begagnats e t c , och kontant sjukhjälp följaktligen icke utbetalts.
Såväl här som i andra i redogörelsen förekommande fall, då
fråga är om antal sjukdomsfall eller antal sjukdagar äfvensom
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 liksom de personer, till hvilken de hänföra sig ingå
t v å eller flera gånger i sjukkassornas sammanlagda medlemsantal.
') Jfr not. 1 å sid. 20*.
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Uppgifter angående det mot sjukdomsfallen svarande antalet sjuka personer hafva i ett stort antal fall icke meddelats,
livarföre alla uppgifter af detta slag här blifvit lämnade å sido.
En närmare granskning af frekvensen af
sjukdomsfallen
bland sjukkassornas manliga och kvinnliga medlemmar, dels
hvar för sig, dels tillsammantagna, med särskiljande jämväl af
städernas och landsbygdens kassor, lämnar följande resultat:

Sjukdomsfallen omfattade 2,343,249 sjukdagar, för hvilka
sjukhjälp utgått; dessa fördelade sig på män och kvinnor inom
dels städernas, dels landsbygdens kassor på följande sätt:

Här angifna, i sjukkassornas uppgifter redovisade understödsdagar representera gifvetvis ännu mindre än de ofvan
angifna sjukdomsfallen icke hela den verkliga sjukdomsförekomsten bland de registrerade sjukkassornas medlemmar. Af
dessa sjukdomsfall omfatta de nämligen endast den del, för
hvilken de sjuke varit berättigade till sjukhjälp och jämväl
begagnat sig af denna sin rättighet. Ej sällan innehålles emellertid 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
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kassorna, för att icke i förtid alltför starkt taga denna rätt i
anspråk.
Med användande af nyss meddelade siffror erhållas följande
genomsnittstal, angifvande antalet understödsdagar i medeltal på
livar je sjukdomsfall :

En måttstock för bedömandet af å ena sidan det genomsnittliga behofvet af sjukundérstöd eller sjukligheten, såvidt
fråga är om sådan sjuklighet, som berättigar till sjukhjälp, och
å andra sidan de kraf på understödsbidrag, som varit ställda på
hvarje enskild sjukkassemedlem, erhålles, om antalet sjukdagar
jämnt fördelas på hvarje medlem. De medeltal, som i enlighet
härmed beräknats, på grundvalen af sjukkassornas erfarenheter
under år 1904 äro 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:
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Antal delägare samt understödsberättigade sjukdomsfall och
sjukdagar under år 1904 inom registrerade sjukkassor
i de olika länen.1)

l

) Uteslutna äro här de 9 kassor, hvilka under årets lopp upphört med sin verksamhet.
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Vid en jämförelse med de närmast föregående årens siffror
i förevarande hänseende befmnes redogörelseåret hafva haft att
uppvisa ett relativt stort antal sjukdomsfall och understödsdagar, hvilket, såsom redan förut anmärkts, haft till följd ökade
omkostnader för sjukkassorna.
Beträffande antalet dödsfall bland sjukkassornas medlemmar
föreligga endast ofullständiga uppgifter, beroende därpå, att de
begagnade formulären för sjukkassornas redogörelser icke afsett
uppgifter i sådant hänseende. De ändock redovisade dödsfallens
antal uppgick emellertid till 7,530, af hvilka 6,838 afsågo män
och C 9 2 kvinnor.

4. De registrerade sjukkassornas reglementariska
bestämmelser.
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
senare år nytillkomna kassor, hvilka äro meddelade i de supplementtabeller, som finnas bifogade tabellbilagorna i årsredogörelserna för de resp. åren. Ehuru en revision af de hithörande
uppgifter, som afse kassor, hvilka blifvit registrerade tidigare
än år 1904, varit önskvärd med hänsyn till de under senare
är 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
förenadt. De siffror, som äro nedan meddelade, kunna därför
eudast göra anspråk på approximativ riktighet.
De flesta kassors stadgar innehålla skyddsbestämmelser,
afsedda att i någon mån åstadkomma ett för kassans verksamhet
betryggande urval af de personer, som upptagas såsom medlemmar.
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Undantag härifrån bilda i viss mån bl. a. kassor med
obligatoriskt
inträde, af Ii vilka under år 1904 funnos ett
antal af 126. Dylika kassor äro i regel afsedda för arbetare,
anställda hos en och samma arbetsgifvare, och hafva merendels
upprättats på dennes initiativ. Vanligen åtnjuta dessa kassor
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, hora bl. a. de stadganden, hvilka fastställa en
högsta eller lägsta ålder för inträde.
En öfversikt öfver de inom olika kassor gällande 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 8C proc. af landsbygdens) föreskrifva en
minimiålder för inträde, i de flesta fall — 77 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 maximiålder för inträde. Af hela antalet hithörande kassor
voro 68 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,

DE REGISTRERADE SJUKKASSORNAS REGLEMENTARISKA BESTÄMMELSER. 4 5 *

antagas till medlemmar, äro de inträdessökande oftast ålagda
att förete lakarehetyg eller förord af förutvarande medlemmar.
Af besläktad natur är den inom ett stort antal kassor
tillämpade bestämmelsen, att nyantagen medlem skall hafva
tillhört kassan under viss längre eller kortare tid, s. k. väntetid,
innan rätt till understöd vid sjukdom tillkommer honom. Väntetidens längd inom olika kassor framgår af nedan meddelade
tablå.
Kassornas fördelning efter väntetidens längd.

Nära 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.
E n väntetid, ehuru af annan natur, tillämpas dessutom ofta
nog på så sätt, att medlem ej blir delaktig af rätt till sjukbjälp, förr än vissa afgifter blifvit af honom erlagda till kassan.
Bestämmelserna härom äro mycket växlande.
Å andra sidan innehålla de flesta kassors reglementen
föreskrifter, afsedda att inskränka den tid, hvarunder sjukhjälp
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ma 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 insjuknat.
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 imder ett antal följande år, sedan sjukhjälp ett år
åtnjutits under viss stadgad maximitid. 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 fortvarande sjukdom o. s. v.
A 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 annat förut
angifvet sätt.
De fall, då bestämmelser af annan art förekommit, äro inräknade under rubriken »växlande bestämmelser».
Af städernas kassor synas 12 och af landsortens 6, så vidt
af deras reglementen framgår, icke hafva tillämpat bestämmelser
af ifrågavarande slag.
Den stadgade maximitid, hvarunder
kontant sjukhjälp under loppet af ett år kunnat tilldelas samma
person, uppgick inom 867 kassor, eller 44 proc. af hela antalet,
till mindre än ett fjärdedels år, medan 1,049 kassor, eller 53
proc. af samtliga, vid behof lämnade sjukhjälp under minst 13
veckor eller ännu längre tid.
Med afseende å de uti ifrågavarande tablå meddelade veckor
tal 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.

skränkningar 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 nästfoljande sida meddelade
tablå visar.
Ej mindre än 89 proc. af samtliga de kassor, hvilkas bestämmelser äro kända, inskränte, såsom af denna tablå framgår,
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Kassornas fördelning efter kortaste understödstiden.

sjukhjälpen på nu nämnda sätt, i många fall i rätt afsevärd utsträckning. Bland städernas kassor lämnade sålunda ungefär
38 proc. intet understöd vid sjukdom af kortare varaktighet än
7 dagar; bland landsbygdens kassor var motsvarande procent
närmare 21; bit hänförliga kassor, som tillämpade växlande
eller villkorliga bestämmelser, äro 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 33 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
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l'ail hvarje hithörande inskränkning i understödet. Nu nämnda
bestämmelser tillämpas ofta icke, då fråga är om sjukdom på
grund af olycksfall i arbete.
Kassornas fördelning efter den tid från sjukdomens början, för hvilken
ingen sjukhjälp lämnas.

Af de meddelade siffrorna framgår vidare, att framflyttningen af understödstidens början är helt kort — inom 87 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 äro dels- sjuk- och begrafningskassor, dels 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 begrafaingsbjälpen
uteslutande genom särskilda, för begrafningskassans räkning
upptagna tillskott, begrafningskassans medlemmar äro ej alltid
i
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tillika medlemmar i sjukkassan och omvändt, villkoren för rätt
till utfående af begrafningshjälp ej dosamma som i fråga om
sjukhjälp o. s. v. Ett genomgående isärhållande af de båda
sidorna af verksamheten har dock ej varit möjligt.
Det understöd, som vid sjukdomsfall komma sjukkassemedlemmarna till del, utgöres i de flesta fall af ett bestämdt kontant
penningbelopp pr dag. Storleken af detta belopp är inom
skilda kassor mycket växlande. Afven inom samma kassa
lämnas ofta kontant sjukhjälp till olika belopp, ibland beroende
af om den sjuke tillhört den ena eller andra af de olika klasser,
Kassornas fördelning efter den kontanta sjukhjälpens storlek.

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.
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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 understödsboloppen 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
iitgår endast för arbetsdagar eller därjämte äfven för söndagar
— t. o. m. resp. 9 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 43 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 an nyssnämnda belopp, under det att samtidigt inom annan klass lägre
belopp förekom; grupp XI 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. 53° 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 flertalet fall äro dessa afgifter i stadgarna till storleken en gång för alla bestämda. Ett stort antal
sjukkassor äro emellertid 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 medlémmarne, som till sin storlek är beroende af
behofvet för tillfället. Ett sådant tillvägagångssätt användes
i synnerhet för bestridande af begrafningshjälpen, 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-
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förtjänst, i vissa fall erlades årsafgift endast under ett begränsadt
antal år o. s. v.; dessa och öfriga mera ovanliga fall äro i
tabellen hänförda till grnpp XVI. Städernas och landsbygdens
kassor företedde vissa olikheter sinsemellan i förevarando 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 medlemmarnes regelbundna årsafgifter.
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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.

Beloppet af
begrafningskassor
till den aflidnes
mycket växlande.
naderna för den
gängligaste af de

den begrafningshjälp, som af olika sjuk- ocli
vid dödsfall bland medlemmarne utbetalas
anhöriga eller rättsinnehafvare, är likaledes
Ofta nog motsvarar detsamma endast kostaflidnes nödtorftiga begrafning och de oundutgifter, som i samband med dödsfallet drabba
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den dödes efterlefvande. Inom många kassor är begrafningshj alpen dock något större tilltagen och inom ett mindretal
kassor uppgår densamma till rätt afsevärda belopp. I ett stort
antal fall är imderstödsbeloppet 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 begrafningshjalpen 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 begrafningshj alpen om 50 kr. eller lägre belopp, bland
dessa ingingo af stadskassorna ej mera än 33 proc, af landskassorna däremot 63 proc. I många fall utgöra dylika minimi-

56*

DE

REGISTRERADE

SJUKKASSORNAS

REGLEMENTARISKA

BESTÄMMELSER.

belopp de 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 begrafningshjälp, äro i tablån upptagna under grupp X.
I 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 utbetalta begrafningshjälpen, 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 kassor af förstnämnda slag 225, af hvilka 150 voro
stadskassor och 75 landskassor. I flertalet af dessa fall var dock
begrafningshjalpen fastställd till mindre belopp än i fråga om
•afliden medlem. Af hithörande kassor lämnade sålunda 72 stads-
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kassor och 24 landskassor oafkortad begrafningshjälp vid medlems hustrus död, medan 65 stadskassor och 46 landskassor då
lämnade en begrafningshjälp, understigande den för medlemmar
fastställda, dock uppgående till 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 inträffadt dödsfall. Oftast har det belopp, som sålunda uttaxerats, varit i stadgarna fastställdt, vanligen till 25 öre, 50 öre
eller 1 kr. pr medlem.
Stockholm i februari 1908.

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik.

TABELLBILAGA.

2

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdoms-

t Mod gfsoende å de i såVäl denna tabeil som suppiementtabeilen använda beteckningar hänvisas till sid. 128.

3

frekvens, kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder †.

4
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

5

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

6
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

7

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

8

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

9

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

10
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

11

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

12
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

13

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

14
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

15

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

16
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

17

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

18
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

19

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

20
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

21

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

22
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

23

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

24
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

25
kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

26
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

27

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

28
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

29

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

30
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

32

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

34

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

35

kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

38

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

46

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

48

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

49

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

50

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

64
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

65

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

66

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

68

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

69

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

70

Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).
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Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

74
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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kassornas inkomster, utgifter, tillgångar och skulder (forts.).

76
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,

77

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

78
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79

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

80
Registrerade sjukkassor år 1904: antal delägare, sjukdomsfrekvens,
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Supplement. Stadgebestämmelser

*) Jfr noterna â sidd. 129—151.
x
) Stadgar icke insända.
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för nytillkomna sjukkassor *).

*) Jfr noterna å sidd. 129—151.
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Supplement. Stadgebestämmelser
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I tabellerna använda förkortningar och beteckningar.
SjukSjukkasseSjukhjälp (s)BegrafningsBegrafningshjälp (s)Sjuk- och begrafningsSjukhjälps- och bograftiingsSjuk- och begvafningshjälp (s)Sjuk- och begrafningskasseSjuk- och begrafningshjälpkasseSjukkasso-och begrafningshjälp (s)I hufvudtabellens kol. 17 betecknar tecknet T förlust.

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

-förening.
sior.
skfor.
shför.
hfiir.
bhför.
sbiör.
shbför.
sbhiör.
sbkfor.
sbhkför.
skbhför.

-kasga.
sk.
—
slik.
bk.
—
sbk.
shbk.
sbhk.
—
—
—

-sällskap.
—
—
—
—
—
sbs.
shbs.
sbhs.
—
—
—

Noter.
Stockholms stad.
X:o

»

»

;>

11.

Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser; medlem kau
tillhöra begge klasserna samtidigt. Afgifter och understöd: de mindre
beloppen afse den lägre klassen, de större utgöra de sammanlagda
afgifts- resp. understödsbeloppen inom bägge klasserna och afse medlemmar, som samtidigt tillhöra dem båda. Kortaste medlemstid o. s. v. :
i fråga om begrafningshjälp ett hälft år.
47. Regelbunden årsafgift: det lägre beloppet afser medlemmar, som vid
inträdet ej fyllt 40 år, det högre öfriga medlemmar. Längsta tid,
hvaninder o. s. v. : i fråga om kontant sjukhjälp som regel högst 13
veckor årligen under loppet af tre på hvarandra följande år; sistnämnda
inskränkning gäller ej läkarevård och medicin. Vid sidan af sin sjukkasseverksamhet meddelar föreningen bl. a., mot en särskild afgift af
5 öre i veckan, äfven begrafningshjälp, som utgår med 50 kr.
76. Inträde i kassan medgifves äfven hustrur till föreningens medlemmar.
Inträdesålder,
max.: för föreningsmedlems hustru 40 år.
Kortaste
medlemstid o. s. v. : i fråga om begrafningshjälp 6 månader.
78. Inträdesålder,
max.: 54 år; styrelsen dock obetaget att, om kassans
ställning det tillåter, bevilja inträde äfven för äldre personer. Regelbunden årsafgift: medlemmarnes afgifter erläggas antingen årligen eller
en gång för alla enligt nedanstående tabell:
För person, som vid inträdet uppnått:
högst 30 år
31 år, dock högst 35 år
36 » »
» 40 »
41 »
»
» 45 »
46 »
»
» 50 »
51 »
»
» 54 »

Årlia

„?„,-J!
a,gi,t
10 kr.
12 »
14 »
16 »
19 »
22 »

A

ft'ft

en

gäng för
alla.
215 kr.
217 »
220 »
218 »
215 »
210 »
<J

130
Längsta tid, huarunder o. s. v.: varar sjukdomen under flere år i
oafbruten följd, utgår sjukhjälpeu under andra och tredje året för högst
30 dagar ärligen, hvarefter understödet upphör. Uppstår afbrott i
sjukdomeiis kontinuitet, kan vid därefter ånyo inträffad sjukdom understöd åter erhållas, dock endast i tre år och för högst 30 dagar årligen. Sjukhjälp utgår emellertid i intet fall till samma person förmer än sammanlagdt 213 dagar. Om kassans fonder framdeles det
medgifva, må af dem äfven begrafningsbjälp utgå.
N':o 95. Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser. Afgifter och
understöd: de olika beloppen afse de båda skilda medlemsklasserna.
Längsta
tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som i sjukhjälp uppburit
sammanlagdt 300 kr., erhåller därefter icke vidare någon sjukhjälp.
» 167. Längtta
tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af kronisk eller långvarigsjukdom, som varar längre tid än 2 år, lämnas under tredje och följande åren endast half sjukhjälp.
•» 174. Sjukkassan är förenad med begrafningskassa, till hvilken särskilda afgifter erläggas. Inträdesafgift:
i sjukkassan 5 kr., för person, som ej
fyllt 30 år, för äldre 10 kr.; i begrafningskassan resp. 10 kr. och
20 kr. Regelbunden årsafgift: för medlem, som äfven tillhör begrafningskassan, dessutom särskildt till denna 6 kr. Kortaste medlemstid o. s. v.:,
i begrafningskassan ett år. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem,
som i sjukhjälp uppburit 900 resp. 1,200 kr., äger därefter uppbära
ytterligare understöd endast för 60 resp. 30 dagar årligen. Begrafningshjälp: det lägre beloppet utgår under epidemier för medlemmar,
som därvid aflidit, samt för medlemmar, som aflida under andra medlemeåret eller hvilka begrafvas å sjukvårdsanstalts bekostnad.

Stockholms län.
Siidertälje.
»

8.

Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser; medlem kar»
tillhöra bägge klasserna samtidigt. Afgifter och understöd: de mindre
beloppen afse den lägre klassen, de större utgöra de sammanlagda
afgifts- resp. understödsbeloppen inom bägge klasserna och afse medlemmar tillhörande dem båda samtidigt. Kortaste medlemstid o. s. v. :
undantag vid sjukdom på grund af olycksfall; begrafningshjälp utbetalas endast för medlem, som tillhört kassan minst 6 månader, utom
vid dödsfall på grund af olycksfall, då balf begrafningshjälp lämnas
under karenstiden. Begrafningshjälp : vid dödsfall under de två första
medlemsåren lämnas endast half begrafningshjälp. Längsta tid, livar-
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under o. s. v.: fortfar sjukdora längre tid än 60 dagar, utbetalas
half sjukhjälp i ytterligare högst 60 dagar, allt under loppet af 12
ra än åder.
Landsbygden.
N:o

6.

•»

12.

Längsta tid, hvarunder o. s v.: under fem på hvarandra följande ar
må af samma medlem åtnjutas sammanlagdt högst 300 kr. Begrafningshjälp: vid dödsfall inom ett år från inträdet i kassan 75 kr.
Regelbunden årsafgift och kontant sjukhjälp: de lägre beloppen afse
kvinnliga medlemmar; kvinnor kunna dock betinga sig samma sjukhjälp som männen mot erläggande af samma årsafgift.
Begrafningshjålp: femtio öre af hvarje medlem; halfbetalande kvinnlig medlem
crlngger lialf begrafningsnjälpsafgift och berättigas därigenom för egen
del till endast half begrafningshjälp.

Uppsala län.
Uppsala.
»

t!.

Inträdesafgift :
för person i åldern 15—45 år
>
,
» »
»
45—50 »
»
» »
»
50—60 »

kr. 1: 50
» 3: —
» 5.' —

dessutom för motbok 25 öre samt till begrafningskassan 1 kr.
Årsafgift:
för person i åldern 15—45 år
»
» »
»
45—50 »
»
» »
»
50—60 »
Längsta tid, hvarunder
full sjukhjälp under två
hjälp på sätt i hvarje
Begrafningshjälp: 1 kr.

kr. 6: —
» 9: —
» 12: —

o. s. v.: vid fall af obotlig sjukdom lämnas
på hvarandra följande år, därefter utgår sjuksärskildt fall af kassans medlemmar beslutas.
pr medlem.

Landsbygden.
>;

2.

Medlemmarne äro fördelade på tvenne klasser. Inträdesafgift:
dessutom
lösen för motbok. Af gifter och kontant sjukhjälp: de olika beloppen
afse de bägge skilda medlemsklasserna.
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Södermanlands län.
Eskilstuna.
N:o

15.

» . 17.

Längsta tiil, //varunder o. a. v.: hel sjukhjälp i högst 20 veckor
under loppet af ett år, därefter half sjukhjälp så länge sjukdomen
varar.
Inträdesafgift:
för person, som inträder i föreningen först efter att
ett år eller längre tid hafva haft ordinarie anställning vid järnvägen,
2 kr., eljes 1 kr. Dessutom erlägges under första medlemsåret en
half proc. af den fasta årsaflöningen; vid erhållen löneförhöjning erlägges likaledes, under det närmast därefter följande året, en half proc. af
löneförhöjningen. Tid från sjukdomens början o. s. v. och kontant
sjukhjälp: sjukhjälp utbetalas, när sjukdom varat så länge, att järnvägen
gör afdrag å den fasta lönen, och utgår då med afdraget motsvarande
belopp så länge sjukdomen varar och medlemmen kvarstår i järnvägens
tjänst. Begrafningslijälp:
vid medlems hustrus död före mannen utbetalas af begrafningshjälpen förskottsvis 100 kr., vid mannens död
utfalla de återstående 200 kr.

Landsbygden.
»

28.

»

51.

Inträdesafgift:
10 öre för hvarje fyldt lefnadsår; dessutom för motbok
25 öre. Person, som fyldt 50 men icke öfverskridit 60 år, kan vinna
inträde, om jämte inträdesafgift jämväl årsafgifterna från 50:e lefnadsåret till inträdesdagen inbetalas. Längsta tid, hvarunder o. s. v. :
vid obotlig sjukdom utgår full sjukhjälp de 2 första åren och half
sjukhjälp det tredje, hvarefter sjukbjälpen upphör.
Begrafningslijälp:
25 öre af hvarje medlem och dessutom af kassan 30 kr.
Inträdesafgift:
för person i åldern 18—30
»
»
»
»
30—40
.»
»
»
»
40—50
s>
»
»
»
50—55

år
»
»
»

kr.
»
»
»

1:
1:
2:
5:

—
50
50
—;

dessutom lösen för motbok.

Östergötlands län.
Linköping.
»

9.

Kontant sjukhjälp: för sjukdom, som förorsakas af olycksfall under
tjänstgöring, utbetalas ingen sjukhjälp. Längsta tid, hvarunder o. s. v. :
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vid fall af obotlig sjukdora erhâlles som regel full sjukhjälp under 2
är och därefter half sjukhjälp under ytterligare ett kr.
Norrköping.
N:o

4.

Inom kassan är bildad en särskild brunns- och badkassa, afsedd att
bereda de medlemmar, som af läkare ordinerats att besöka brunnseller badort, tillfälle härtill. Alla kassans medlemmar aro skyldiga
att tillhöra brunns- och badkassan. De meddelade siffrorna afse jämväl de afgifter och understöd, som inom denna kassa förekomma.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. ; fortfar sjukdom under längre tid än
13 veckor, lämnas half sjukhjälp i ytterligare 13 veckor och därefter
fjärdedels sjukhjälp så länge sjukdomen varar; i fråga om vistelse vid
brunns- eller badort 4 veckor.

->
.

9.

>

15.

»

19.

ÏÂingsta tid, hvarunder o. s. v.: för en och samma fortvarande
sjukdom lämnas full sjukhjälp under högst 13 veckor, därefter half
sjukhjälp under ytterligare högst 52 veckor och sedermera fjärdedels
sjukhjälp så länge sjukdomen varar.
Regelbunden årsafgift: den lägre afgifteii afser medlemmar, hvilka vid
inträdet i kassan ännu ej fyllt 35 år, den högre öfriga medlemmar.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : för en och samma fortvarande
sjukdom lämnas full sjukhjälp under högst 26 veckor, därefter half
sjukhjälp under ytterligare högst 26 veckor och sedermera en sjukhjälp å 75 öre pr dag så länge sjukdomen varar.
Kassans medlemmar äro fördelade på tre klasser; medlem kan ej tillhöra mer än en klass.
Inträdesafgift

:
i klass I
» »
II
» » III

85 öre
1 kr. 20 öre
2 kr.

dessutom 25 öre i lösen för motbok.
Regelbunden

årsafgift:
i klass I
» »
II
» » III

3 kr. 60 öre
7 » 20 »
12 »

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: när sjukdomen varat öfver 26
veckor, lämnas half sjukhjälp under ytterligare högst 26 veckor, hvarefter sjukhjälpen upphör, såvida ej å allmänt sammanträde annorlunda
beslutas.
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Kontant sjukhjälp:
i klass I
» » II
» » III

43 öre pr sjukdag
86 » »
»
1 kr. 43 » »
»

Begrafningshjälp :

N:o

i klass I
25 kr.
» » II
50 »
» » III
80 »
32. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : i fråga om samma sjukdom, som fortvarar med endast tillfälligt tillfrisknande pä kortare tid än 7 veckor,
full sjukhjälp under högst 26 veckor, därefter half sjukhjälp sä länge
sjukdomen varar. Begrafningshjälp: jämväl vid medlems hustrus död
före mannen.
Motala.

»

2.

Inträdesafgift:
i åldern fr. o. m. 18 till 50 år
1 kr. 50 öre
» »
»
50 » 60 »
2 »
» »
»
60 » 70 »
2 » 50 »
Kortaste medlemstid o. s. v. och kontant sjukhjälp: sjukhjälpen utgår
med 50 öre pr dag, om den sjuke tillhört kassan minst en månad,
och med 1 kr. pr dag, om medlemskapet varat minst 6 månader.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: maximum af sjukhjälp, som medlem
kan af kassan uppbära, utgör 70 kr. under loppet af ett kalenderår
och 300 kr. inalles under hela medlemstiden.

Landsbygden.
»

»

2.

Kontant sjukhjälp: utgår ej för sön- och helgdagar. Arbetsgifvaren
bekostar läkarevård och medicin för kassans medlemmar. Längsta tid,
hvarunder o. s. v.: »i intet fall må sjukhjälp åt medlem lämnas till
högre belopp än för 150 dagar första, 125 dagar andra och 100
dagar tredje året under tre på hvarandra följande år, räknadt från den
dag sjukdomen började.» Begrafningshjälp: 25 öre af hvarje medlem.
8. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : under hvarje period af tre på hvarandra följande år kan medlem erhålla full sjukhjälp under sammanlagdt högst 26 veckor samt därutöfver half sjukhjälp under ytterligare
26 veckor. Begrafningshjälp: dessutom vid medlems hustrus död 30
kr., såvida mannen tillhört kassan minst ett år.
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N:o

»

98.

Arbetsgifvaren erlägger årligen till kassan ett belopp lika med medlemmarnes sammanlagda afgifter, dock högst 250 kr.
Regelbunden
àrsafgift och kontant sjukhjälp: de lägre beloppen afse kvinnliga, de
högre manliga medlemmar. Under de första 18 månaderna efter inträdet utgår årsafgiften med 50 öre resp. 1 kr. pr månad. Medikaroeuter, lasarettsafgifter, tillfällig läkarebjälp, skjutsar för sjuke till och
från lasarettet samt skjuts för och telegram till läkare bekostas af
kassans medel. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af långvarig
sjukdom lämnas full sjukhjälp under högst 3 månader och därefter
half sjukhjälp så länge sjukdomen varar. Delägare erhåller vid 60 års
ålder ålderdomsunderstöd från kassan, hvilket utgår till manlig delägare med minst 60 och högst 100 kr. och till kvinnlig delägare med
hälften af nämnda belopp, allt under förutsättning af att fondens behållning uppgår till minst 15,000 kr.

101.

Regelbunden àrsafgift: under de första 6 månaderna efter inträdet erlägges 1 kr. i månaden, därefter 60 öre.
Medlemmarne äro fördelade på tvenne klasser. Kvinnor kunna tillhöra
endast den lägre klassen. Afgifter och understöd: de olika beloppen
afse de tvenne skilda medlemsklasserna. Vid öfvergång från den lägre
klassen till den högre erlägges 3 kr. Längsta tid, hvarunder o. s. v. :
vid fall af långvarig sjukdom lämnas full sjukhjälp under högst 175
dagar och därefter half sjukhjälp under }'tter)igare högst 175 dagar,
hvarefter sjukhjälpen upphör. Begråfningshjälp: dör make eller maka
till medlem före denne, utbetalas jämväl begråfningshjälp med 25 resp.
50 kr. Om man och hustru båda äro medlemmar utbetalas 60 kr.,
såvida de båda tillhöra lägre afdelningen, men 90 kr. om mannen tillhör den högre och hustrun den lägre klassen.

127.

Jönköpings län.
Jönköping.
»

14.

Kassans medlemmar äro fördelade på trenne klasser. Till första klassen
höra de medlemmar, som uppbära en veckolön af minst 10 kr., till
andra klassen höra sådana, hvilkas veckolön uppgår till minst 7 kr.
utan att likväl öfverstiga 10 kr., till tredje klassen slutligen sådana,
hvilkas veckolön understiger 7 kr.
Inträdesafgift:
I klass I
1 kr. 28 öre
» »
II
— 80 »
» » III
— 48 »
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N:o

16.

Regelbunden årsafgift:
I klass I
12 kr.
» » II
7 » 80 öre
» » III
4 » 80 »
Tid från sjukdomens början o. s. v.: undantag i fråga om sjukdom på
grund af olycksfall.
Kontant sjukhjälp pr vecka:
I klass I
8 kr.
» » II
5 »
» » III
3 »
Kassan bekostar dessutom läkarearfvoden i de fall, då kassans läkare
anlitas, äfvensom medicin intill ett belopp af 15 kr. pr år. Längsta
tid, hvarunder o. s. v.: Ml sjukhjälp lämnas under högst 3 månader,
därefter half sjukhjälp under ytterligare högst 3 månader, allt under
loppet af samma kalenderår. Vid fall af långvarig sjukdom kan sjukhjälp utgå under två år enligt nyss anförda grunder, hvarefter sjukhjälpen upphör, såvida ej å allmänt sammanträde annorlunda beslutas.
Begrafningshjälp:
I klass I
64 kr.
» » II
40 »
» » III
24 »
Regelbunden årsafgift: en timpenning hvar fjortonde dag. Kontant
sjukhjälp: 5 timpenningar pr sjukdag.
Landsbygden.

»

»

»

19.

Inträdesafgift: dessutom å eget konto 1 kr. i kvartalet under första
medlemsåret. Kontant sjukhjälp: utgår endast för söckeudagar. Kortaste medlemstid o. s. v.: tillämpas icke i fråga om sjukdom på grund
af olycksfall. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : fall sjukhjälp under
högst 72 dagar i två på hvarandra följande år (kalenderår) samt därefter half sjukhjälp under högst lika lång tid under tvenne påföljande
år, hvarefter sjukhjälpen upphör.
35. Regelbunden årsafgift: däraf 1 kr. till begrafningskassan och 4 kr.
till sjukkassan; sistnämnda afgift erlägges under 10 år. Kortaste
medlemstid o. s. v.: tillämpas icke i fråga om sjukdom på grund af
olycksfall. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af tre på
hvarandra följande år dock sammonlagdt högst 200 dagar.
53. Medlemsantalet får ej öfverstiga 100. Längsta tid, hvarunder o. s. v. :
3 månader om året under tre på hvarandra följande år. Kontant
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54.

sjukhjälp: utgår endast för söckendagar.
hvarje medlem.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: högsta
under högst tre är å rad, såvida ej å
lunda beslutas. Begrafningshjälp:
utgår
trädet i kassan öfverskridit 50 års ålder.

Begrafningshjûlp:

1 kr. för

sjukhjälp pr är kan åtnjutas
allmänt sammanträde annorej för medlem, som vid in-

Kronobergs län.
Växjö.
><

11.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under hela den tid medlem tillhör
kassan sammanlagdt högst 39 veckor. Begrafningshjälp : resp. 50 kr.,
60 kr., 70 kr., 80 kr. och 100 kr., allteftersom den aflidne vid dödsfallet tillhört kassan resp. mindre an ett, mindre än två men mera än
ett, mindre än tre men mera än två, mindre än fyra men mera än
tre, eller minst fyra år.

Landsbygden.
»

13.

Regelbunden årsafgift:
50 öre i månaden, till dess inalles 10 kr.
blifvit. erlagda, därefter 25 öre i månaden, till dess samtliga månadsafgifterna uppgått till 21 kr., därefter 1 kr. årligen. Längsta tid,
hvarunder o. s. v.: medlem, som under tre på hvarandra följande år
åtnjutit högsta tillåten sjukhjälp, kan därefter endast på grund af allmänt beslut blifva delaktig af ytterligare sjukhjälp,

»

19.

[nträdesafgift;
1 kr. för person, i åldern under 30 år
2 » »
»
»
»
30—40
»
3 » »
»
»
»
40 år och däröfver.
Trängsta tid, hvarunder o. s. v. : medlem, som i sjukhjälp uppburit
sammanlagt 250 kr., är därefter berättigad till endast half sjukhjälp
under högst 10 veckor om året eller för samma sjukdom i följd.
Begrafningshjälp:
resp. 50 kr., 60 kr., 70 kr., 80 kr., 90 kr. och
100 kr. för medlem, som dör under resp. l:sta, 2:dra, 3:je, 4:de och
5:te medlemsåret eller senare.

Kalmar län.
Kalmar.
»

4.

Tnträdesafgift: dessutom tillfaller kassan 1 kr. af de afgifter som erläggas
vid erhållandet af 2:dra, 3:je och 4:de graderna inom templet. L^ängsta
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tid, hvarunder o. s. v.: under loppet af tre på hvarandra följande är
sammanlagdt högst 200 dagar. Begrafningshjälp; 1 kr. för hvarje
medlem, dock högst 50 kr.
Västervik.
N-.o

2.

Längsta -tid, hvarunder o. s. v. : konstateras sjukdom vara kronisk
eller obotlig, upphör sjukhjälpen.
Landsbygden.

»

»

35.

Inträdesafgift: dessutom lösen för stadgar och motbok. Kontant
sjukhjälp: utgår endast för söckendagar. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: medlem, som af läkare förklarats oförmögen till arbete för
(ill framtid, erhåller sjukhjälp endast för ett år.
49. Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser. Afgi/ter och
kontant sjukhjälp: de olika beloppen, afse de båda skilda medlemsklasserna. Begrafningshjälp: 1 kr. af hrarje medlem, dock högst.
200 kr.

Gottlands län.
Visby.
»

»

»

4.

Tid från sjukdomens början o. s. v. : 2 dagar i fråga om sjukdom,
som ej varar längre än en vecka. Längsta tid, hvarunder o. s. v. :
under loppet af tre på hvarandra följande år sammanlagdt högst
200 dagar.
6. Kortaste medlemstid o. s. v.: undantag medgifvet vid sjukdom på
grund af olycksfall. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : medlem är ej
berättigad att i sjukhjälp uppbära mer än sammanlagdt 200 kr. ; genom
särskildt föreningsbeslut kan dock ytterligare högst 100 kr. beviljas
honom. Begrafningshjälp: 1 kr. af hvarje medlem, dock högst
100 kr.
Landsbygden.

5.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af kronisk eller obotlig sjukdom upphör sjukhjälpen efter 3 år. Begrafningshjälp: 50 öre af
hvarje medlem, dock högst 50 kr.

Kristianstads liin.
Kristianstad.
»

11. Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser. Afgifter och
kontant sjukhjälp: de olika beloppen afse de båda skilda medlems-
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klasserna. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af obotlig sjukdom är den sjuke berättigad till sjukhjälp under högst två på hvarandra följande är. Begrafningshjälp: 1 kr. för hvarje medlem, dock
högst 100 kr.
N:o
»

Landsbygden.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: vid fall af långvarig sjukdom är
medlem berättigad till sjukhjälp under 3 år.
29. Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser. A/gifter och
kontant sjukhjälp: de olika beloppen afse de båda skilda medlemsklasserna. Begrafningshjälp : 1 kr. af hvarje medlem, dock högst 100
kr. Aflider barn under sexton år, tillhörande medlem af kassan,
lämnas begrafningshjälp med 10 öre för hvarje barn (under 16 år)
och familj (representerad inom kassan), dock högst 25 kr.

14.

Malmöhus län.
»

»

»

»

Malmö.
Inträdesafgift: dessutom å eget konto 5 kr. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: medlem, som blir behäftad med kronisk eller obotlig sjukdom, sedan han ett helt år tillhört kassan, erhåller full sjukhjälp
under två på hvarandra följande år, men mister därigenom rätt till
ytterligare sjukhjälp från kassan. Kontant sjukhjälp: utgår ej för
söndagar. Begrafningshjälp: vid medlems hustrus död 100 kr.
21. Medlemsantalet får icke öfverstiga 100. Inträdesafgift: dessutom insattes under de två första medlemsåren 25 kr. på eget konto. Kontant sjukhjälp: utgår ej för söndagar. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
medlem, som i sjukhjälp af kassan uppburit sammanlagdt 1,000 kr.,
kan därefter icke erhålla ytterligare sjukhjälp. Begrafningshjälp: aflider medlems hustru före mannen, kan hälften af begrafningshjälpsbeloppet utbetalas förskottsvis vid hennes dödsfall.
22. Medlemsantalet får icke öfverstiga 100. Inträdesafgift: dessutom â
eget konto 1 kr. i månaden de 10 första månaderna efter inträdet.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som drabbas af invaliditet
eller kronisk eller obotlig sjukdom, äger uppbära sjukhjälp i 24 veckor
under 2 på hvarandra följande år, hvarefter all sjukhjälp upphör.
Begrafningshjälp: aflider medlems hustru före mannen, utbetalas förskottsvis hälften af begrafningshjälpsbeloppet, och återstoden vid mannens därefter inträffade död.
24. Medlemsantalet får icke öfverstiga 100. Inträdesafgift: dessutom
under hvar och en af de sex första månaderna efter inträdet 50 öre
till grundfonden. Längsta tid, hvarunder o. 8. v. : delägare, som i
18.
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32.

26 på hvaranda följande veckor uppburit sjukhjälp, erhåller ej vidare
sådan förr än Lan i ytterligare 26 veckor varit frisk samt enligt intyg
blifvit botad från föregående sjukdom, för hvilken sjukhjälp erhållits,
då ytterligare sjukhjälp i 26 veckor kan erhållas. Därefter upphör
dock all sjukhjälp. Kontant sjukhjälp: utgår ej för söndagar. Begrafninijshjälp: aflider medlems hustru före mannen, utbetalas förskottsvis
hälften af begrafningshjälpsbeloppet och återstoden vid mannens därefter inträffade död.
Längata tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som drabbats af invaliditet
eller obotlig sjukdom, erhåller full sjukhjälp under första året och
sedermera half sjukhjälp i 26 veckor under hvart och ett af andra
och tredje åren, hvarefter all sjukhjälp upphör.
Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems hustrus död.
Hälsingborg.

»

7.

»

S.

;>

18.

»

13.

»

30.

Medlemsantalet får icke öfverstiga 100. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
medlem, som under tre på hvarandra följande år uppburit högsta
medgifna sjukhjälp, är icke berättigad till ytterligare sjukhjälp därefter. Kontant sjukhjälp: 2 kr. pr dag, — hvarvid dock undantagas söndagar — , om kassans kapitalbehållning understiger 1,000 kr.
Medlemsantalet får icke öfverstiga 110. Af gifter och understödsbtlopp: de större beloppen afse manliga, de mindre kvinnliga medlemmar. Förutom den angifna inträdesafgiften inbetalas å eget konto
under första raedlemsåret af manlig medlem 5 kr., af kvinnlig 2 kr.
50 öre. Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om begrafningshjälp
ett år.
Längsta tid, hvarunder o. g. v.: under loppet af tre på hvarandra
följande år sammanlagdt högst 200 dagar; har sjukhjälp i sådan utsträckning åtnjutits, upphör rätten till understöd.

Landsbygden.
Tid från sjukdomens början o. s. v.: för sjukdom under de fyra första
dagarne på ett kalenderår utbetalas ingen sjukhjälp. Begrafningshjälp :
vid medlems hustrus död 25 kr.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som drabbas af kronisk sjukdom, är .berättigad till
12 veckors sjukhjälp under 1 år, om han tillhört kassan mindre än 3 år
»
»
»
»
2 » » »
»
»
» 6 »
men mer än 3 år
»
»
»
»
3 » » »
»
»
mer än 6 år.
Kontant sjukhjälp: utgår endast för söckendagar.
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46.

»

63.

><

80.

»

93.

»

97.

»

128.

Af gifter och kontant sjukhjälp: de lägre beloppen afse kvinnliga, de
högre manliga medlemmar.
Regelbunden årsafgift:
erlägges endast under de fem första medlemsaren. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : 6 månader årligen under tre
på hvarandra följande år; är medlem efter denna tid icke frisk, skiljes
lian från föreningen. Begrafningshjälp:
vid medlems hustrus död
50 kr.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under två på hvarandra följande år
sainmanlagdt högst 150 dagar.
Inträdesafgift : dessutom under de fem första kvartalen efter inträdet
5 kr., hvilka dock i allmänhet återbetalas vid medlemmens död
eller utträde ur kassan. Kortaste medlemstid o. s. v. : i fråga om
begrafningshjälp 3 månader. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : vid
fall af kronisk eller obotlig sjukdom lämnas sjukhjälp endast under ett
år, livarefter den sjuke uteslutes ur kassan. Begrafningshjälp:
vid
medlems hustrus död 75 kr., såvida mannen tillhört kassan minst 3
månader.
Medlemsantalet får icke öfverstiga 200. Begrafningshjälp:
det högre
eller lägre beloppet allteftersom medlemsantalet uppgår till minst 70
eller understiger nämnda siffra.
Regelbunden årsafgift och kontant sjukhjälp: de lägre beloppen afse
kvinnliga, de högre manliga medlemmar. Kortaste medlemstid: i fråga
om begrafningshjälp 6 månader. Begrafningshjälp:
1 kr. af hvarje
medlem.

Göteborgs och Bohus län.
Göteborg.
»

5.

»

100.

»

105.

Kortaste medlemstid o. s. v.: undantag i de fall, då sjukdomen vållats
af olyckshändelse eller omständigheter, som bevisligen inträfiat efter
den sjukes inträde i kassan. Tid, från sjukdomens början o. s. v.:
2 dagar, om sjukdomen varar kortare tid än 7 dagar. Längsta tid,
hvarunder o. s. v. : sammanlagdt högst 200 dagar under loppet af tre
på hvarandra följande år.
Inträdesafgift:
dessutom, inom loppet af 6 månader från inträdet, 3
kr. å eget konto.
Inträdesafgift:
dessutom, inom loppet af 5 månader från inträdet, 5
kr. å eget konto. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : medlem som under
tre år å rad erhållit högsta medgifna sjukhjälp, är ej berättigad till
vidare sjukhjälp.
«
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Inträdesafgift:
dessutom 3 kr. â eget konto under de tre förstn månaderna efter inträdet. Längsta tid, hvanmder o. s. v.: konstateras
medlem vara obotligt sjuk, uteslutes han frän kassan efter 2 år från
den dag detta skett. Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems hustrus
död, om mannen då under minst 3 månader i följd tillhört kassan.

»

142.

Inträdesafgift:
dessutom 5 kr. å eget konto under de fem första månaderna efter inträdet. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som
tillhört kassan i 2 år eller därntöfver och blifver behäftad med obotlig
sjukdom, erhåller första året sjukhjälp under 90 dagar och sedermera
28 dagars sjukhjälp årligen. Begrafningshjälp:
jämväl vid medlems
hustrus död, om mannen då tillhört kassan i minst 6 månader.

»

169.

»

171.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: »medlem, som drabbats af obotlig
sjukdom och bekommit sjukhjälp i två på hvarandra följande år, erhåller därefter endast half sjukhjälp».
Kortaste tid, för hvilken o. s. v.: sjukhjälp utbetalas, sedan sjukdomshinder förefunnits längre tid än sammanlagdt 14 dagar under en läsetermin. Längsta tid, hvarunder o. s. v,: medlem, som i sjukhjälp uppburit sammanlagdt 270 kr., är icke berättigad till vidare sjukhjälp.
Uddevalla.

»

1.

»

4.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som drabbas af kronisk
åkomma, efter det minst ett år förflutit från inträdet i kassan, berättigas att därefter erhålla högst 50 dagars sjukhjälp, under hvartdera
af två på hvarandra följande år. Begrafningshjälp:
vid medlems hustrus
död 100 kr.; fortsätter afliden medlems enka att till begrafningskassan inbetala stadgade bidrag, utbetalar kassan begrafningshjälp vid
hennes död.
Regelbunden årsafgift:
när medlem till kassan i årsafgifter inbetalt
100 kr., sänkes hans afgift till hälften enligt i stadgarna närmare angifna bestämmelser; medlem kan på en gång erlägga förutnämnda
100 kr. och erhåller då 5 kr. i afdrag jämte vissa andra förmåner.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under 12 på hvarandra följande
månader kan medlem i kontant sjukhjälp uppbära sammanlagdt högst
100 kr. Kontant sjukhjälp pr vecka: det mindre beloppet, när den
sjuke endast delvis är oförmögen till arbete.
Landsbygden.

»

11.

Medlemsantalet får icke öfverstiga 100. Inträdesafgift:
dessutom
under loppet af de fem första månaderna efter inträdet 5 kr. â eget
konto. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: medlem, som drabbas af
obotlig sjukdom, är berättigad till ftrll sjukhjälp under högst 2 år ii
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rad. Kontant sjukhjälp: utgår endast med 1 kr. pr dag, om kassans
medlemsantal understiger 25. Begrafningshjälp:
1 kr. för hvarje medlem; utgår jämväl vid medlems hustrus död, om mannen då tillhört
kassan i minst 6 månader.
Inträdemfgift:
dessutom under loppet af de fem första månaderna efter
inträdet 5 kr., af hvilket belopp medlemmen vid utträde ur kassan
under vissa omstäudigheter äger återfå en del. Längsta tid, hvarrnder o. s. v.; drabbas medlem af obotlig sjukdom, är han därefter
berättigad till 60 dagars sjukhjälp om året under 5 år, såvida han
före sjukdomens konstaterande minst 2 år tillhört kassan; i annat fall
är hau berättigad till endast sammanlngdt 90 dagars sjukhjälp och
uteslutes, sedan denna uppburits ur kassan. Begrafningshjälp : jämväl
vid medlems hustrus död.

Älfsborgs län.
Vänersborg.
»

2.

Längsta tid, hvarunder o. s. v. : medlem, som under ett år uppburit
full sjukhjälp, är först efter en mellantid af ett år berättigad att
ånyo åtnjuta sjukhjälp; har medlem i tre år å rad uppburit eller varit
i behof af full sjukhjälp, uteslutes han ur kassan.
Begrafningshjälp:
50 öre af hvarje medlem.
Borås.

»

4.

»

7.

Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser. Afgifter och
understödsbelopp: afse de båda skilda medierasklasserna.
Sjukhjälp:
den kontanta sjukhjälpen utgår icke för söndagar. Kassan bekostar
medlemmarne fri medicin. Arbetsgifvaren, Drufvefors Vafveriaktiebolag,
bekostar fri läkarevård åt kassans medlemmar, såvida bolagets, läkare
anlitas. P. A. Åkerlunds sterbhus har till grundfond donerat 15,000 kr.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : medlem, som under tre på hvarandra följande år åtnjutit högsta tillåtna sjukhjälp, är ej berättigad till
vidare understöd. Kontant sjukhjälp: utgår ej vid sjukdom på grund
af olycksfall.
Landsbygden.

»

1.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: sjukhjälp utbetalas med högst 84 kr.
under ett kalenderår; har medlem under ett år uppburit högsta tilllåtna sjukhjälpsbelopp, är han under närmast därpå följande år icke
berättigad till sjukunderstöd. Medlem, som i sjukhjälp uppburit sammanlagdt 300 kr., har sedermera ingen rätt att utbekomma vidare under-
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stöd från kassan, Begrafningshjälp: jämväl vid medleras hustrus död,
om mannen då tillhört kassan minst 6 månader. Medlems enka kan
tillförsäkra sig begrafningshjälp genom en afgift af 1 kr. årligen under
högst 20 år.
Kassans medlemmar äro fördelade på tre skilda klasser.
Inträdesafgift

:
i klass I
» »
II
» » III
dessutom å eget konto:
i klass I
» » II
» » III
Regelbunden

ana/gift:
i klass 1
» » • II
» » III

3 kr.
2 »
1 »
45 kr.
30 »
15 »
18 kr.
12 »
6 »

Kontant

»

3.

»

7.

sjukhjälp pr vecka:
i klass 1
15 kr.
» » II
10 »
» » III
6 »
Sjukhjälpen utgår endast för 6 dagar i veckan.
Längsta tid, hvarunder o. s. v. : medlem, som i tre på hvarandra
följande år åtnjutit högsta tillåtna sjukhjälp, är icke berättigad till
vidare sjukunderstöd.
Begrafningshjälp:
för gift manlig medlem 100 kr., för gift kvinnlig
samt ogift medlem 50 kr.
Ehuru registrerad lämnar kassan endast begrafningshjälp.
Intrådes«fgtft: 2 kr. för man och 1 kr. för kvinna, om den inträdande befinner sig i åldern 18—35 år; i annat fall höjes intrftdesafgiften för
såväl man som kvinna med 2 kr. för hvarje år, hvarmed den inträdandes ålder öfverstiger 35 år. Regelbunden årsafgift: för man 2 kr.,
för kvinna 1 kr.; afgiften erlägges dock endast de 7 första medlemsåren. Begrafningshjälp:
det högre beloppet afser manliga, det lägre
kvinnliga medlemmar.
Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser. Afgifter och
kontant sjukhjälp: afse de båda skilda medlemsklasserna. Längsta tid,
hvarunder o. s< v. : för sjukdom på grund af olycksfall i arbete lämnas
ingen sjukhjälp, om den sjuke enligt lagen den 5 juli 1901 är ersättningsberättigad. Medlem som inkallats till vapenöfning eller annan
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kronans tjänst, erhåller i händelse af sjukdom ingen sjukhjälp under
den tid tjänstgöringen varar. Har medlem åtnjutit sjukhjälp i 100
dagar under två på hvarandra följande år eller i samraaulagdt 300
dagar under 5 år kan han därutöfver icke utan att enligt läkares intyg
hafva varit fullt tillfrisknad erhålla ytterligare sjukbjälp. Begrafningshjälp: 25 öre af hvarje medlem.
22. Kassan äger en af arbetsgifvare donerad grundfond å 1,000 kr. Regelbunden årsafgift: vid hvarje månadssammanträde uttaxeras en afgift af
minst 50 och högst 75 öre pr medlem. Kontant sjukhjälp: utbetalas
icke till värnpliktig under tjänstgöringstiden. Begrafningshjälp:
40 kr., om medlemaantalet är mindre än 100
50 » »
»
»
»
» 150 men minst utgör 100
75 » »
»
»
»
» 200 »
»
» 150
100 » »
»
» minst 200.

Skaraborgs län.
Landsbygden.
»

»

»

7.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: drabbas medlem af kronisk eller
obotlig sjukdom, är han berättigad till full sjukhjälp endast under
ett år.
12. Medlemsantalet får icke öfverstiga 100. Inträdesafgift: dessutom
under första medlemsåret 4 kr. å eget konto. Längsta tid, hvarunder
o. s. v. : medlem, som drabbas af kronisk sjukdom, är berättigad till
60 dagars hel sjukhjälp under 3 år samt därefter till half sjukhjälp
lika lång tid årligen tills vidare. Kontant sjukhjälp: 2 öre pr dag af
hvarje medlem. Begrafningshjälp: 1 kr. af hvarje medlem; hälften
vid medlems hustrus död.
32. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: drabbas medlem af kronisk eller
obotlig sjukdom, berättigas han till full sjukhjälp under ett år och
uteslutes sedan från kassan. Kontant sjukhjälp: utgår icke vid sjukdom på grund af olycksfall.

Värmlands län.
Landsbygden.
»

20.

Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser. A/gifter och
understödsbelopp: afse de båda skilda medlemsklasserna. Vid öfver' gång från lägre klassen till den högre, erlägges en afgift af 50
10
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öre. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : under en och samma sjukdom
är medlem berättigad till 90 dagars sjukhjälp under hvartdera af tvä
på hvarandra följande år. Begrafningshjälp : vid medlems hustrus
död 25 kr.

Örebro län.
Örebro.
N:o

4.

Kassan består af en sjuk- och en begrafningshjälpsafdelning, af hvilka
medlem kan tillhöra antingen den ena eller den andra enbart eller båda
samtidigt. Sjukhjftlpsafdelningen består vidare af 2, begrafningshjälpsafdelningen af 5 underafdelningar. Af gifter och hontant sjukhjälp:
afse sjukhjälpsafdelningens båda underafdelningar. Sjukhjälpen utgår
under de sju första sjukdomsdagarne allenast med halfva beloppet.
Kassan förskotterar kostnaderna för läkarevården åt medlemmarna intill ett belopp af 10 kr. i månaden. Längsta tid, hvarunder o. s. v. :
för sjukdom, som varar utöfver ett år, lämnas under andra och tredje
året i sjukhjälp ett belopp utgörande hälften resp. fjärdedelen af det
belopp", som under första året får utgå, hvarefter all sjukhjälp upphör.
Begrafningshjälp:
beloppen kunna växla mellan 30 och 100 kr.; vid
dödsfall under första, andra eller tredje medlemsåret utbetalas i allmänhet 25 proc., 50 proc. och 75 proc. resp. af försäkringesumman.
Afgifterna äro fasta, olika för olika inträdesåldrar och beräknade enligt försäkringstekniska grunder samt erläggas alltefter olika klass med
en större eller mindre inträdesafgift samt en i förhållande därtill afpassad större eller mindre årspremie. Kassan afsätter årligen sjukoch begrafningshjälpsfond enligt bestämda grunder.

Landsbygden.
»

25.

Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser, af hvilka den
ena omfattar manliga medlemmar öfver 20 år, den andra män i åldern
under 20 år samt kvinnor. Inträdesafgift:
för person, som underkastar sig stadgarnes bestämmelse om en s. k. väntetid af 3 månader,
vid inträde i klass I 2 kr. och i klass II 1 kr.; för person, som omedelbart vill blifva berättigad till sjukhjälp, i klass I 5 kr. och i klass II
2 kr. 50 öre. Kortaste medlemstid o. s. v.: för sjukhjälp 3, och
begrafningshjälp 6 månader, allt med nyssnämnda undantag beträffande
rätt till tidigare åtnjutande af sjukhjälp. Kontant sjukhjälp: utgår
ej för söndagar.
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Västmanlands län.
Landsbygden.
N:o

»

»

1.

Kassans medlemmar äro fördelade på tvcnne klasser.
[ntrådesafgift:
för person i åldern 15—20 år
1 kr.
»
» » »
20—35 »
2 i>
»
» a »
35—45 »
3 »
Regelbunden årsafgift och hontant sjukhjälp : afse de båda skilda
medlem8klas8erna. Begrafningshjälp: Ib öre af hvarje medlem under
20 års ålder och 1 kr. af äldre medlemmar.
13. Regelbunden årsafgift: när föreningens behållning uppgår till minst
500 kr., nedsättes årsafgiften för medlem, som oafbrutet minst 6 år
tillhört kassan, till hälften, så länge behållningen icke nedgår under
400 kr. Kontant sjukhjälp: utbetalas icke för söndag eller första
dagen i veckan.
22. Kassans medlemmar äro fördelade på trenne klasser. Af dessa omfattar första klassen manliga arbetare, tillhörande diverse fack med
undantag af grufarbetare, hvilka utgöra andra klassen, tredje klassen
utgöres af kvinnor.
Inträdesafgift:
till klasserna I och II
1 kr. 75 öre.
» klass III
85 »
Regelbunden årsafgift:
i klass I
8 kr. 20 öre.
» » II
10 » 60 »
» » III
4 » 10 »
Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om begrafningshjälp 6 månader.
Längsta tid, hvarunder o. s. v.: under .en och samma sjukdom är
medlem berättigad till högsta medgifna årliga sjukhjälp i två på hvarandra följande år.
Kontant sjukhjälp:
i klasserna I och II
1 kr. pr dag
» klass III
50 öre » »
Begrafningshjälp: för män
10 öre af hvarje medlem i åldern 16—30 år
15 » »
»
»
» » 31—45 »
20 » »
»
»
» » 46—54 »
25 » »
»
»
» » 55—57 »
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Begrafningshjälpen till kvinnor utgår med hälften af nu nämnda afgifter. Begrafningshjälpen begränsas uppåt till resp. högst 1,000 kr.
och 500 kr. och reduceras dessutom för medlem, som dör under l:sta,
2:dra eller 3:je medlemsåret, med resp. 30 proc., 20 proc. och 10 proc.

Kopparbergs län.
Falun.
N:o

»

3

3.

Kassans medlemmar äro fördelade på fem olika klasser eller grader.
Inträdesafgift:
i l:sta graden
3 kr.
» 2:dra
»
6 »
» 3:je
»
10 »
» 4:de
»
15 »
» 5:te
»
20 »
dessutom i lösen för motbok 50 öre. Regelbunden årsafgift: inom
de fyra lägsta graderna 4 kr., inom femte graden 6 kr. Kortaste
medlemstid o. s. v.: medlem erhåller tillträde till de olika graderna
successivt. För upptagande i viss grad fordras i allmänhet att vederbörande under viss tid tillhört kassan eller närmast lägre grad.
Kontant sjukhjälp pr vecka:
i 2:dra graden
5 kr.
» 3:je
»
7 »
» 4.-de
»
9 »
» 5:te
»
12 »
Begrafningshjälp:
i 2:dra graden
30 kr.
» 3:je
»
40 »
Ï 4:de
»
50 »
» 5:te
»
75 »

Landsbygden.
13. Föreningen, som utgör en ombildning af Domnarfvets sågverks arbetares sjuk- och begrafningshjälpskassa, har i samband därmed från
sistnämnda kassa fått öfvertaga en fond å 2,000 kr. Längsta tid,
hvarunder o. s. v. : under loppet af tre på hvarandra följande år sammanlagdt högst 220 dagar. Kontant sjukhjälp : medlem, som är stadd
i militärtjänstgöring, är under denna tid icke berättigad till sjukhjälp,
men är samtidigt äfven befriad från afgifter till kassan.
14. Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser; till högre klassen
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N:o

»
»

»
»

17.

är inträde medgifvet endast för den, hvilken styrker sig äga en dagsinkomst af minst 2 kr. Regelbunden årsafgift och kontant sjukhjälp;
afse de båda skilda medlemsklasserna. Sjukbjälpen utgår endast för
söckendagar.
Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser; i begrafningskassan är medlem af sjukkassan berättigad men ej förpliktigad att inträda. Af gifter och understöd: afse den egentliga sjukkassans båda
klasser. Till begrafningskassan erlägges en inträdesafgift af 75 öre
och en månadsafgift af 10 resp. 20 öre, allteftersom medlemmens
ålder understiger 46 år eller icke. Längsta tid, hvarunder o. s. v.:
under 3 pä hvarandra följande år sammanlagdt högst 200 dagar.
Begrafningshjälp:
för hvarje dödsfall bland medlemmarne erlägger
hvarje medlem till begrafningskassan 25 öre, om han ännu ej uppnått 46 års ålder, men 50 öre, om han öfverskridit nämnda ålder;
i begrafningshjälp utbetalas därefter det sålunda inbetalta beloppet,
dock så, att

för medlem, som dör under l:sta medlemsåret, utbetalas högst 100 kr.
»
»
»
»
»
2:dra
»
»
» 200 »
»
»
»
»
»
3:je
»
»
» 300 >
»
»
»
»
»
4:de
»
»
» 400 »
»
»
»
»
» 5:te
» eller senare, utbet. » 500 »
2 1 . Begrafningshjälp:
1 kr. af hvarje medlem.
27. Kassans medlemmar äro fördelade på tvenne klasser; i första klassen
intagas endast män i åldern 18—59 år, i andra klassen kunna
äfven kvinnor samt barn i åldern 16—18 år vinna inträde. Regelbunden årsafgift och understöd: de olika beloppen afse de båda
skilda medlemsklasserna. Längsta tid, hvarunder o. s. v.é: 90 dagar
under en och samma sjukdom.
35. Kortaste medlemstid o. s. v.: i fråga om begrafningshjälp ett år.
4 1 . Inträdesafgift:
dessutom lösen för motbok. Längsta tid, hvarunder
o. s. v.: under loppet af ett år eger medlem i sjukhjälp uppbära sammanlagdt högst 90 kr. Kontant sjukhjälp: utgår ej för sön- och
helgdagar.

Gäfleborgs län.
Landsbygden.
»

33.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: för samma sjukdom är medlem berättigad uppbära sjukhjälp i högst 180 dagar under hvartdera af två
på hvarandra följande år; sedan under ett år sjukhjälp åtnjutits för
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N.o

»

samma sjukdom i 180 dagar, kau ytterligare sjukhjälp erhållas först
efter 6 månaders uppehåll.
48. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: högsta medgifna årliga sjukhjälp kan
af medlem erhållas högst 3 år i följd; medlem, som uppburit sjukhjälp i nu nämnda utsträckning, uteslutes därefter ur kassan.
49. Längsta tid, hvarunder o. s. T.: medlem, som drabbas af kronisk
sjukdom, är berättigad till sjukhjälp endast under 50 dagar pr år.

Västernorrlands län.
Landsbygden.
»

»
»

4.

Regelbunden årsafgift: 1 proc, af aflöningeu, dock minst 40 öre i
månaden. Kortaste medlemstid o. s. v. : i fråga om begrafningshjälp
3 månader. Längsta tid, hvarunder o. s. v. : i fråga om medlem,
som tillhört kassan kortare tid än 6 månader, 50 dagar; medlem, som
under två på hvarandra följande år åtnjutit högsta medgifna årliga
sjukhjälp, är icke berättigad till ytterligare understöd. Kontant sjukhjälp: det lägre beloppet afser kvinnor samt män under 18 år, det
högre män öfver 18 år.
Kassans medlemmar äfvensom deras hustrur och hemmavarande barn
erhålla fri medicin på kassans bekostnad. Vid svårare sjukdomsfall,
då läkarebesök i hemmet är af nöden, bekostar kassan jämväl läkarearvode samt läkareskjuts. Sjukhusvård för medlem, dess hustru och
barn bekostas af kassan intill 100 dagar. Begrafningshjälp: 60 kr.
för man och 30 kr. för hustru och arbetande yngling under 18 år.
6. Tid från sjukdomens början o. s. v. : 3 dagar, om sjukdomen varar
kortare tid än 8 dagar.
13. Längsta tid, hvarunder o. s. v.: drabbas medlem af kronisk sjukdom,
berättigaB han till full sjukhjälp under 3 år, därefter endast till
half sjukhjälp.

Jämtlands län.
»

5.

Landsbygden.
Kassans medlemmar äro fördelade på 6 olika klasser.
Regelbunden årsafgift och kontant sjukhjälp:
i klass 1 rnånadsafgift kr. 0: 30, kontant sjukhjälp pr dag kr. 0: 50
» » II
»
» 0: 60,
»
»
» » » 1: —
» » III
»
» 0: 90,
»
»
» » » 1:50
» » IV
»
» 1:20,
»•
». • » •» » 2: —
» »
V
s>
» 1:50,
»
»
» • » » 2:50
» » VI
»
» 1:80,
»
»
» » » 3: —
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Kortaste, medlemstill o. s. v. : kontant ajukhjälp utbetalas icke under
första året af medlemsskapet, därest sjukdomsfallet förorsakats af lungsot, kräfta, hjärtfel eller vattusot. Degrafningshjälp:
utgår ullt efter
åldern vid inträdet i kassan och varaktigheten af medlemskapet i
enlighet med efterföljande tabell:
Älder
vid
inträdet
För medlem, som aflider
under medlemskapets
15—25 år 25—35 år 35—45 år 45—55 år
första år, utbetalas högst kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr. 100
andra
»
,
»
»
200
»
200
»
200
» 200
tredje
»
»
»
» ' 400
»
400
»
400
> 400
fjärde
»
»
»
»
600
»
600
»
600
» 600
femte
»
»
»
»
800
»
800
»
800
» 800
sjette
»
»
»
» 1,000
» 1,000
» 1,000
—
sjunde »
»
»
» 1,200
» 1,200
—
—
åttondeellersen.årutbet.högst » 1,400
—
—
—
I intet fall uppgår dock begrafningshjälpen med högre belopp än som
motsvarar 25 öre pr medlem i kassan.

Västerbottens län.
Landsbygden.
N:o

1.

Längsta tid, hvarunder o. s. v.: varar arbetsoförmåga på grund af
sjukdom utöfver tvä på hvarandra följande år, är den sjuke ej längre
berättigad till sjukhjälp. Degrafningshjälp : 25 öre af hvarje medlem,
dock högst 25 kr.

Norrbottens län.
Landsbygden.
»

6.

Kassans medlemmar äro fördelade på tvemie olika klasser. Regelbunden ursafgift och understöd: de olika beloppen afse de båda
skilda medlemsklasserna.

.
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