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Vi på avläningskontoret 


I den artikelserie med glimtar från 
spårvägsbolagets olika kontor och 
tjänstestäJlen, som påbörjades i de
cembernumret av denna tidning, har 
nu turen kommit tiIl avlöningskontoret 
(Avk). Det tillhör den kamerala by
rån inom administrativa avdelningen 
men är för närvarande direkt under
ställt avdelningschefen. 

Avlöningskontorets uppgift är att 
vara företagets centralorgan för ut
räkning och färdigstäJlande av de an
stäJldas avlöningar från bolaget. På 
avlöningskontoret uträknas f. n. brut
tolönerna för samtliga befattningsha
vare med undantag av timavlönad per
sonal vid verkstaden i Råsunda och 
beklädnads personalen. De personliga 
avdragen på lönen exempelvis till 
sjukkassa, intressekontor och skatt 
göras av avlöningskontoret för samt
liga bolagets befattningshavare, även
.som för pensionärerna. Förutom löne
uträkningen utanordnar avlöningskon
toret ersättning för aJl läkarvård, som 
ej betalas av sjukkassorna, kontrolle
rar redovisningen av genom sjukkas
sorna utbetald läkarvårdsersättning, 
apotekens räkningar på medicin samt 
utfärdar rekvisitioner på hålfotsin
lägg, stödbandage och massage m. m. 
enligt läkares föreskrifter. Anmälan 
till Riksförsäkringsanstalten om in
träffade olycksfall i arbete samt kon
troll av från anstalten utbetald ersätt
ning därför, är även en viktig upp
gift. Dessutom fördelas på olika om
kostnadskonton avlönings- och läkar
vårdskostnaderna, vissa statistiska 
uppgifter om desamma bearbetas och 
tiIl skatteverket, intressekontoret och 
sjukkassorna m. fl. utanordnas på lö
nen avdragna belopp. 

En redogörelse för den omorgani
sation och centralisering av bolagets 
avlöningsväsende som verkstäJldes 
under åren 1942 och 1943 samt till
vägagångssättet vid avlöningarnas ut-
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räknande finnes införd i SoB nr 7/ 
1943· 

För den som ej läst detta tidnings
nummer skall här lämnas en kort re
dogörelse för det nuvarande avlönings
förfarandet, vars huvudhjälpmedel 
äro: 

r. Två plåtar till adresseringsma
skin för varje befattningshavare, hu
vIldplåten och avdragsplåten. Med hu
vudplåten tryckes nummer och namn 
m. m. på avlöningskuverten. Avdrags
pIåten upptager vissa fasta avdrag och 
användes för tryckning av vissa redo
visningshandlingar. 

2. Två lönekort för varje befatt
ningshavare, bruttolönekortet och av
dragskortet. Bruttolönekorten äro av 
fyra typer och skilja sig något från 
varandra med avseende på kolumnin
delningen allt efter de lönetyper, för 
vilka de skola användas. Avdragskor
ten äro lika för samtliga befattnings
havare. 

3. Ett enhetskuvert, vars olika de
lar fungera som lönekuvert med löne
specifikation, kvitto och avlönings
lista. 

Arbetsgången vid uträkning av lö
nen är i stort sett lika för alla befatt
ningshavargrupper. För att taga en 
bestämd grupp skall här redogöras för 
uträkning av avlöningen till trafik
personalen. 

Från stationerna insändas dagligen 
uppgifter om sjukdom, permission och 
dylikt till . tidkontoret, som samman
ställer desamma till dagbesked, vilka 
överlämnas till avlöningskontoret. 
Da,gbeskedens uppgifter om frånvaro 
antecknas på lönekorten för att vid 
avlöningsperiodens slut ligga till grund 
för beräkningen av sjuk- eIler per
missionsavdrag. Övertidsuppgifterna 
insändas likaledes dagligen från sta
tionerna till tidkontoret, varifrån de
samma efter att ha vederbörligen 
granskats och godkänts överlämnas 

Det skåp, som fru Märta 6slhlom (damen i mil/en) står vid, innehåller omkring 8.500 
skattsedlar och det är med ledning av dem, som våra källskatleavdrag beräknas. Den delaljen 

sköts också av fröken [ris Bergstr(im (I. v.) och fröken Siv Haeger (t. h.). 
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»Klagonlllreu.) kallas på skämt del1na disk, där bolagets anställda Pm Ellen Svensson har hand 0111 tjänstemal1naliinerna och det är 
hör sig för i avlifnings- och sjuk vårdsfrågor, inlämnar skattsedlar till henne man vällder sig, när man misstänker att avdragen blivit 
m. m. Det är fröken MarianIle Lannge (t. v.) och fru Brita caje fiir stora. Hon har e/I underbar fiirmåga aU fiirklara, hur Jelgnm

(t. h.) som svarar fiir denna expedition. 

till kontorsmaskincentralen, där hålkort 
omedelbart stansas för att undvika 
överbelastning vid avlöningsperiodens 
slut. Sedan de sista efter tjänstens slut 
den I5:e i var j e månad inlämnade 
övertidsuppgifterna stansats, sorteras 
hålkorten och tabuleras, så att man 
får en lista upptagande tjänstenum
mer, antal övertidstimmar samt dag
och nattillägg. Här kan en liten väd
jan till trafikpersonalen inflickas. 
Lällma in tiduppgifterna successivt 
under perioden och spar ej alla till den 
15 :e, då avlöl1ingsarbetets Jamna 
gång härigenom kan äventyras. 

Den egentliga uträkningen av avlö
ningen påbörjas så snart dagbeskeden 
för den I5:e blivit införda på löne
kortet. Månadslönen och dyrtidstilläg
get för kalendermånaden påföres löne
kortet. På dessa löner görs avdrag 
för frånvaro enligt de från dagbeske
den antecknade uppgifterna, varefter 
övertidsersättningen samt dag- och 
nattilläggen uträknas efter den in
komna hålkortslistan och antecknas på 
lönekortet. Sedan eventuell instruk
tionsersättning införts i sin kolumn 
summeras lönekortet och bruttolönen 
är klar. 

Då många av bolagets månadsavlö
nade befattningshavare ofta påstå sig 
ha fått månadslönen blott till den 
15:e i månaden, påpekas ännu en 
gång, att själva månadslönen även
som det därpå utgående dyrtidstill
lägget utgår för kalendermånad. Där
emot utgå övertidsersättning, dag- och 
nattillägg samt instruktionsersättning 
för en period omfattande tiden mellan 
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den 16:e i föregående och den 15:e 
i avlöningsmånaden. Även avdragen 
för frånvaro omfatta samma tid. 

Under månadens första del påföres 
förekommande avdrag på avdragskor
ten. Uppgifterna hämtas för relativt 
fasta avdrag från i kortets huvud be
fintliga anteckningar och för övriga 
avdrag från inkomna förteckningar. 
När bruttolönekorten äro färdigräk
nade uträknas källskatten och införes 
i sin kolumn på avdragskortet. 

Nästa etapp i avlöningsarbetet är 
överföringen av lönekortens belopp till 
avlöningskuverten, som tidigare på 
kontorsmaskincentralen försetts med 
adresstryck upptagande nummer och 
namn n1. m. Sifferuppgifterna påföres 
avlöningskuverten med bokföringsma
skiner (Astra) försedda med 18 räk
neverk. Vid inslagning av belopp i ett 
räkneverk skriver maskinen automa
tiskt även räkneverkets nummer, vil
ket användes för kodifiering av de 
olika löne- och avdragsposterna enligt 
på kuvertets baksida tryckt teckenför
klaring. När samtliga avlöningar för 
en avlöningsgrupp äro färdigslagna i 
maskinerna tömmas samtliga räkne
verk och ett sammandrag upptagande 
summorna av de olika avlönings- och 
avdragsarterna erhålles. 

Enligt överenskommelse med tjäns
temannaförbundet och samorganisatio
nen avdras vid färdigställandet i ma
skinerna överskjutande belopp, så att 
avlöningen numera utbetalas i jämna 
lO-tal kronor. Det avdragna beloppet 
läggs givetvis vid I'ästkommande av
löningstillfälle till lönen, i likhet med 

dade ens misstankar är. 

vad som tidigare tillämpats, då endast 
överskjutande ören fråndrogos. 

Härefter avrivs en flik på varje av
löningskuvert och inbinds stationsvis 
i pärmar. Pä,rmarna förseglas och ut
gör förteckning över avlöningarna vid 
stationen. Kuvert och förteckning 
överlämnas härefter till huvudkassan. 
Byter befattningshavare station, innan 
huvudkassan sänt ut kuverten för ut
betalning, omflyttas kuverten så att 
lönen kan utbetalas vid den nya sta
tionen. Som jämförelse kan nämnas 
att avlöningarna före omorganisatio
nen 1942 uträknades och manuellt 
uppfördes på avlöningslistor, varav 
följde, att lönen absolut måste avhäm
tas på den avlöningsplats, där befatt
ningshavaren var placerad vid avlö
ningslistans utskrivande. Som exem
pel kan nämnas, att avlöningslistorna 
för månadsavlönad personal utskrevos 
i början av månaden, varför alla, som 
flyttade till annan station under må
naden, ändock erhöllo lönen på den 
station de tidigare tillhört. Med tanke 
på den stora rörligheten i placeringen 
för bolagets befattningshavare, var 
den genomförda omläggningen nöd
vändig, och då den dessutom var ar
betsbesparande var den fördelaktig 
för alla parter. 

I det föregående har det endast ta
lats om att avdrag på lönen förekom
mer, men vilka avdragen äro har ej 
nämnts. Därför skall här lämnas en 
kort redogörelse för desamma i den 
ordning de kunna förekomma på av
löningskuverten. 

Som första post återfinns i regel en 



gång i månaden avgiften till erkänd 
sjukkassa. Enligt gällande kollektiv
avtal och tjänstereglemente betalar 
bolaget avgiften till sjukkassorna för 
lägsta sjukpenning, dvs. I kr per dag 
samt för Jäkarvårdsersättning. Bola
gets avgift utgör kr I: 75 per månad 
för i Stockholm boende men varierar 
något för befattningshavare bosatta 
utanför stadens område. Flertalet be
fattningshavare nöja sig dock ej med 
en sjukpenning av I kr per dag utan 
begära en högre försäkring. Det är 
avgiften för förhöjningen, som uttages 
genom avdrag på lönen tillika med av
giften till sjukkassans begravnings
fond för de befattningshavare, som 
tillhöra densamma. I detta samman
hang erinras befattningshavare, som 

.. på grund av ändrad bostadsort över
föres mellan Stockholms erkända cen
tralsjukkassa och Östra Sveriges er
kända centralsjukkassa att medlem
skap i begravningsfond ej överflyttas 
utan befattningshavaren skall i detta 
fall själv inbetala avgiften till fonden 
till den sjukkassa han tidigare tillhört. 
Eventuella önskemål om ändrat sjuk
penningsbelopp skall anmälas direkt 
till sjukkassan och ej till avlönings
kontoret. 

Avgiften till personalens organisa
tioner avdras även på lönen med be
lopp, som upptas på från tjänsteman
naförbundet och samorganisationen 
erhållna förteckningar. Önskas av
giftsbeloppen specificerade, torde hän
vändelse göras direkt till vederböran
de organisation. 

Befattningshavare, som inneha kon
to i Statens intressekontor, få vid 
varje ordinarie avlöningstillfälle ön
skat belopp avdraget på avlöningen 
och översänt till intressekontoret. 
Konto erhålles efter anmälan, som 
skall ske på särskild blankett, vilken 
erhålles förutom på avlöningskontoret 
även på personalkontoret samt direkt 
hos intressekontoret, Klara norra 
kyrkogata 12. 

För den, som vill ordna sin budget 
med jämna månadsinbetalningar, er
bjuder intressekontoret många förde
lar genom att det ombesörjer betal
ning av hyror, gas-, elektricitets- och 
telefonräkningar, förenings- och för
säkringsavgifter, betalningar på bank
lån o. dyl. Däremot sköter intresse
kontoret ej avbetalningar på möbler, 
radioapparater o. dyl. I detta sam
manhang kan för innehavare av liv
försäkring uppmärksamheten fästas 
på fördelen att betala premien årsvis 
i stället för kvartals- eller månadsvis, 
varigenom en avsevärd rabatt i pre
mien erhålles. Ändring av betalnings-

Frö·kw Anna-Greta Säcker och fru Greta 
Lindströ'm sköter de kollektivanstälIdas må
nads/Ö·ner. Det är mycket knåp på gTfmd av 

alla avdrag och övertidsersättningar. 

terminen begäres hos försäkringsbo
laget, varefter intressekontoret ges 
uppdraget att sköta premieinbetal
ningen. Tack vare den >överdrag
ningsrätt», som spårvägsbolaget ga
ranterar för samtliga hos bolaget an
ställda, som inneha intressekonto, är 
saken lätt ordnad. Överdragningsrät
ten är 11/2 gång den egna månads in
betaln ingen och avsedd att användas 
vid de tillfällen utbetalningarna från 
kontot äro onormalt stora. Det över
skjutande beloppet måste givetvis åter
betalas av kontoinnehavaren. 

Nummer 4 bland avdragen är bris
ter i konduktörernas och nattkassö
rernas lwssor. Har kontrollkontoret i 
något fall konstaterat brist eller över
skott vare sig det sker genom gransk
n ing aven konduktörs inventerings
uppgift eller vid kontroll aven natt
kassörs kassa, lämnas uppgift härom 
till avlöningskontoret, som gör avdrag 
på lönen för bristens täckande eller 
återbetalar överskottet. 

Som nästa post bland avdragen på 
avlöningskuvertet kommer det avtals
enl·iga förskottet , som utbetalas till 
kollektivanställd personal med må
nads- eller :!>I4-dagarsavlöning:!>. 

Införsel för resterande skatter före
kommer i omkring 500 fall. Härom är 
ej mycket att säga annat än att even
tuell begäran om anstånd med betal
ningen skall ske hos skatteverket och 
bör göras i så god tid, att besked 
därom kommer avlöningskontoret till
handa före den I5:e i månaden. 

Ett avdrag, som i regel förekommer 
minst en gång per befattningshavare 
och år, är återbetalning av erhållet 
semesterförskott. Beträffande dessa 
förskott är i kollektivavtalet stadgat: 

>Skall befattningshavare åtnjuta se
mester under tid, då avlöning till ho
nom förfaller till betalning, äger han 

efter därom i vederbörlig ordning 
gjord framställning lyfta ett förskotts
belopp, högst motsvarande vad han 
äger lyfta på avlöningsdagen, sedan 
vederbörliga avdrag verkställts.» 

I avtalet omnämnd framställning 
skall enligt utfärdade bestämmelser på 
därför avsedd blankett inlämnas på 
vederbörande trafikexpedition eller 
motsvarande kontor senast 8 dagar 
före semesterns början eller om för
skottet gäller månadslön och utbetal
ningen skall ske mellan den 20 och 25 
senast den 12 i samma månad. Befatt
ningshavare, som önskar förskott även 
på övertidsersättning, skall på blan
ketten ange antalet arbetade övertids
timmar. För tjänstemännen gälla sam
ma bestämmelser ä ven om tjänste
mannareglementet i detta fall har kor
tare formulering. 

Extra fö·rskott kan i undantagsfall 
erhållas efter hänvändelse till perso
nalkonsulenten, och sådant förskott 
avdras under samma nummer bland 
avdragen som semesterförskotten. 

För u.nderhållsinförsel gäller samma 
regler som för skatteinförsel med un
dantag av att underhållet handhaves 
av stadsfogden eller vederbörande 
landsfiskal. 

Som nästa post kan diverse mindre 
avdrag förekomma. Avdragen kunna 
vara avgifter till Brevskolan och NKI, 
arvoden för ej kostnadsfri läkarvård, 
exempel v is anställ n ingsundersökning, 
ersättning för förkomna uniformsper
sedlar lll. m. Avdragets art anges me
delst en symbol till vilken förklaring 
finnes på kuvertets baksida. 

Till sist ha vi avdraget för den pre
liminära skatten för året, i dagligt tal 
»källskatlen». Skatten för det stora 
flertalet av bolagets befattningshavare 
utgöres av A-skau, dvs. skatt som ut
räknas enligt å debetsedeln angiven 
tabell och kolumn. I en del fall före
kommer B-skatt, dvs. skattens storlek 
är direkt angiven på debetsedeln . 
Skattskyldig med A-skatt bör enligt 
uppbördsförordningcn, om han har in
komster från flera håll, hos huvud
arbetsgivaren begära höjda skatteav
drag. Enligt beslut av Centrala Upp
bördsnämnden är den del av olycks
fallslönen, i de flesta fall 9 kr per dag, 
som betalas av Riksförsäkringsanstal
ten, skattefri, varför A-skatt vid 
olycksfall i arbetet endast utgår för 
överskjutande del. På B-skatt får gi
vetvis inget avdrag göras. Ändringar 
på skattsedeln, exempelvis av kolumn 
o. dyl., får ej ske utan Skatteverkets 
debiteringsavdelnings skriftliga beslut. 
Önskas jämkning, existensminimum 
eller dylikt, skall begäran därom gö
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ras hos 
resp. häradsskrivare. 

hos bolaget har i ett par fall ve
derbörande inlämnat B-sedel med så 

debiterat belopp att detsamma ej 
närmelsevis svarat mot skatten in
komsten vid spårvägen. Även i sådana 
fall bör ändring hos 
omedelbart begäras, enär det annars 
blir en mycket kännbar 
ekonomien, då den kvarvarande skat
ten och den nya skatten 
skola betalas. 

Till sist några i samband 
med källskatten. 

Gör aldrig hänvändelse till skatte
myndigheterna utan att ta reda på 
debetsedelns nummer. Numret till 
avlöningskontoret inlämnad sedel er
hålles efter hänvändelse per tel. an
knytning 350 till växel. In
lämna erhållna jämk
ningsbesked och dylikt snarast mOJ
!igt. Skriv befattningshavarnumret 
tydligt varje som inläm
nas, tänk att för 
närvarande har över 8500 debetsed
lar, varav flera med samma namn. 
Kom in avlöningskontoret 
med edra önskemål men uppskjut om 
möjligt besöket till annan än av
löningsdagarna, då besöken i läkar
vårds- m. fl. ärenden i alla fall äro 
rätt 


