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Förord 

T
abellerna i denna bilaga har tagits fram av Statistiska centralbyrån 
(SCB). De bygger på den redovisning som kommunerna årligen 
gör till SCB. Tabellerna utgör bilaga till rapporten Socialtjänsten 
och omsorgerna i Sverige 1993. Denna rapport är Socialstyrel
sens första samlade redovisning av socialtjänsten och omsor

gerna om utvecklingsstörda. Följande ämnesområden behandlas i var sitt 
kapitel: 

• Barnomsorg 
• Äldreomsorg 
• Handikappomsorg 
• Omsorger om personer med utvecklingsstörning 
• Socialbidrag 
• Missbruk 
• Barn och unga 
• Familjerätt 

Inom varje område redovisas dagsläget och utvecklingen under det senaste 
decenniet. 

Tabellerna i bilagan är sorterade i samma ämnesområden. 

En kortversion av rapporten finns på engelska - Social services in Sweden 
1993. 



Rättelse till 

TABELLBILAGA 
Socialtjänsten och omsorgerna 
i Sverige 1993 

I skriften Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 
1993 behandlades äldreomsorgen och handikapp
omsorgen som två separata områden. 

I tabellbilagan har vi valt att slå ihop äldre- och 
handikappomsorgen, dvs tabellerna 8-18 gäller 
både äldre och handikappade. Detta framgår 
tyvärr inte tillräckligt klart. 

Vi beklagar. 

Socialstyrelsen 
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Tabell 1 Inskrivna i förskola, fritidshem och familjedaghem. Antal barn efter ålder. 1973-19921) 

1) Avser förskolor och fritidshem som var i full verksamhet i början av april 1973-1976, i början av februari 1977-1979, 
den 31 december fr o m 1979. Mättidpunkt för familjedaghem var den 1 oktober 1973-1979, den 31 december fr o m 1980. 

2) Skolbarn i daghem, främst skolbarn i utvidgade syskongrupper. 
3) Inklusive ett fåtal barn yngre än 7 år resp äldre än 12 ér. 
41 Inklusive reducerad deltidsgruppsverksamhet (minst 10 timmar/vecka). 
5) Inklusive ett fåtal barn äldre än 6 år. 
6) Inklusive ett fåtal barn äldre än 12 år. 
7) Inklusive barn i trefamiljesystem. 

9 
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Tabell 2 Inskrivna i daghem, fritidshem1) och familjedaghem2). Inskrivna barn i procent av samtliga barn efter ålder. 
1973-19923) 

1) Inkl skolbarn i daghem, främst i utvidgade syskongrupper. 
2) Inkl barn i trefamiljesystem. 
3) Avser förskolor och fritidshem som var i full verksamhet i början av april 1973-1976, i början av februari 1977-1979, 

den 31 december fr o m 1979. Mättidpunkt för familjedaghem var den 1 oktober 1973-1979, den 31 december fr o m 1980. 
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Barnomsorg 

Tabell 3 Inskrivna i förskola, fritidshem och familjedaghem den 31 december. 
Antal barn efter födelseår. 1982-1992 
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Barnomsorg 

1) Inklusive barn i trefamiljesystem. 
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Barnomsorg 

1) Inklusive barn i trefamiljesystem. 
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Barnomsorg 

1) Inklusive barn i trefamiljesystem. 
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Barnomsorg 

1) Inklusive barn i trefamitjesvstem. 
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Barnomsorg 

1) Inklusive barn i trefamiljesystem. 

16 
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Tabell 4 Inskrivna i daghem och deltidsgrupp den 31 december. Antal barn efter hemspråk1), hemspråksstöd 
och födelseår. Barn med hemspråksstöd efter antal timmars hemspråksstöd per vecka. Antal. 1982-1992 

1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 

17 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriske, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 
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1) Med hemspråk avses språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet. Endast ett språk redovisas. 
2) Avser barn av assyrisk/syriansk härkomst och med arabiska, arameiska, assyriska, kurdiska, syriska eller 

turkiska som hemspråk 
3) Avser barn av jugoslavisk härkomst och med albanska, makedoniska, rumänska, sebokroatiska, slovakiska, 

slovenska, turkiska eller ungerska som hemspråk. 

27 



B
arnom

sorg
 

Tabell 5 Anställda i förskolor och fritidshem den 31 december. Antal anställda efter utbildning 
samt antal årsarbetare i arbete med barn. 1982-1992 

1) Inklusive föreståndare. 
2) Föreståndare ingår endast i de fall och i den omfattning han/hon har schemalagd arbetstid i barngrupp. 

28 



Barnomsorg 

Tabell 6 Barn med annat hemspråk än svenska. 1992 

Tabell 7 Genomsnittlig bruttokostnad för en barnomsorgsplats 
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Tabell 8 Social hemhjälp. Antal hjälpta personer fördelade efter ålder och om de är hjälpta av anhöriga, anställda som 
vårdbiträden. 1973-1992 

1) 66 år eller äldre. 
2) 67 år eller äldre. 
3) 65 år eller äldre. 
4) Uppsala kommun har endast lämnat uppgift om totalt antal personer med social hemhjälp, ej fördelning på olika åldersgrupper. 

30 
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Tabell 9 Ålderdomshem. Antal boende fördelade efter ålder och kön den 31 december. 1974-1991 

1) 1974-1977 var åldersgruppen 67-79 år och 1978-1982 var åldersgruppen 66-79 år. 
2) 1974-1977 var åldersgruppen 60-66 år, 1978-1982 var åldersgruppen 60-65 år och 1987-1991 var åldersgruppen -64 år. 

31 
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Tabell 10 Ålderdomshem. Antal ålderdomshem, platser, boende samt beläggning i procent 
den 31 december. 1950-1991 

1) För åren 1955 och 1959 företogs ingen statistisk undersökning rörande ålderdomshem. 
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Äldreomsorg 

Tabell 11 Ålderdomshem. Antal platser totalt samt procentuell fördelning efter standard 
den 31 december. 1982-1991 

Tabell 12 Servicehus med lägenheter. Antal lägenheter fördelade efter storlek den 31 december. 
1982-1991 
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Tabell 13 Servicehus. Antal platser och lägenheter den 31 december. 1982-1991 
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Tabell 14 Servicehus med lägenheter. Antal boende fördelade efter ålder och kön den 31 december. 1982-1991 

1) Ålder saknas för 373 personer. 
2) Ålder saknas för 184 personer. 
3) Ålder saknas för 279 personer. 
4) Ålder saknas för 253 personer 
5) Ålder saknas för 390 personer 

35 



Handikappomsorg 

Tabell 15 Färdtjänst. Antal färdtjänstberättigade personer fördelade efter ålder, per 1000 av 
befolkningen, totalt respektive 65 år eller äldre. 1974-1992 

1)-66 år. 
2) 67 år eller äldre. 
3) För Västerås kommun har antalet färdtjänstberättigade inte kunnat fördelas efter ålder. 
4) Göteborgs kommun har inte kunnat fördela de färdtjänstberättigade efter ålder. Västerås kommun har 

inte kunnat fördela de färdtjänstberättigade efter ålder och kön. De ingår däremot i totalen. 
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Tabell 16 Färdtjänst. Färdtjänstresor fördelade efter totalt antal resor, resor med färdtjänst
fordon/specialfordon samt antal resor per färdtjänstberättigad. 1982-1992 
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Tabell 17 Färdtjänst. Kommuner med färdtjänst samt kommuner med färdtjänstfordon/specialfordon. Färdtjänst-
berättigade personer fördelade efter ålder samt per 1000 av befolkningen. Antal enkelresor per färd-
tjänstberättigad. Uppgifterna är fördelade efter olika kommungrupper den 31 december 1992 

1) Verksamheten i Stockholms län har ej kunnat fördelas efter kommungrupp. Hela länet redovisas i gruppen storstäder. 
2) För Västerås kommun har antalet färdtjänstberättigade inte kunnat fördelas efter ålder och kön. 
3) Linköpings och Svalövs kommuner har inte kunnat ange antal enkelresor. 
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Tabell 18 Antal vårdbiträden (hemsamariter) fördelade efter yrkesutbildning, sysselsättningsgrad, anhörigvårdare 
samt antal årsarbeten och arbetstimmar. 1973-1992 

Anm: För åren 1973 tom 1986 är de vårdbiträden redovisade som arbetar inom den öppna servicen/omvårdnaden. 
För åren 1988 och 1989 redovisas vårdbiträden inom både den öppna och slutna servicen/omvårdnaden. Dessutom 
är inte anhörigvårdare särredovisade utan inkluderas i uppgifterna om det totala antalet vårdbiträden. 

1) Jämförelser bakåt är inte möjliga pga omläggning av statistiken 
2) Den stora ökningen hänger samman med överföring av personal från landstingen i samband med Ädelreformen 
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Tabell 19 Utvecklingsstörda med särskilda omsorger efter landsting och ålder. 1992 
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Tabell 20 Utvecklingsstörda med särskilda omsorger efter landsting och boendeform. 1992 
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Tabell 21 Utvecklingsstörda efter landsting och verksamhet. 1992 
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Tabell 22 Utvecklingsstörda i åldern 21- år efter verksamhet och boendeform. 1992 
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Tabell 23 Utvecklingsstörda med ingen verksamhet eller mindre än 15 tim/vecka efter ålder och boendeform. 1992 
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Tabell 24 Utvecklingsstörda med kontaktperson efter landsting och ålder. 1992 
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Tabell 25 Utvecklingsstörda med kontaktperson efter landsting och ålder. 7-21 år. 1992 
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Tabell 26 Psykiskt utvecklingsstörda med korttidsvistelse efter landsting och ålder. 1992 
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Socialbidrag 

Tabell 27 Socialbidragstagare och socialbidragshushåll. Antal och per 1 0 0 0 i befolkningen. 1970-1992 

1) Antal hushåll i befolkningen är skattade tal. Siffrorna är reviderade sedan 1985. 
Källa AKU. 

2) 1 januari 1982 trädde socialtjänstlagen i kraft och ersatte bl a socialhjälpslagen. 

3) Under 1988 ingår asylsökande i statistiken endast under tiden 1 januari-30 april. Fr o m 1 maj 1988 regleras 
ekonomiskt bistånd till asylsökande i stället i Lagen om bistånd åt asylsökande. 
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Socialbidrag 

Tabell 28 Utgivet socialbidrag i löpande och fasta priser (basår 1980). 
Miljoner kronor. 1970-1992 
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Socialbidrag 

Tabell 29 Socialbidragshushåll fördelade efter registerledarens ålder. Procent. 1970-1992 

1) Åren 1970-1981 var klassindelningen för åldern, -15 år 
2) Åren 1970-1981 var klassindelningen för åldern, 16-29 år 
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Socialbidrag 

Tabell 30 Socialbidragshushåll fördelade efter hushållstyp. Procent. 1982-1992 

Tabell 31 Socialbidragshushåll fördelade efter hjälptid (antal kalendermånader) samt 
genomsnittlig hjälptid. Procent. 1982-1992 
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Tabell 32 Socialbidragshushåll fördelade efter hushållstyp, hjälptid (antal kalendermånader) 
samt genomsnittlig hjälptid. Procent. 1982 och 1992 
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Tabell 33 Nytillkomna socialbidragshushåll fördelade efter registerledarens ålder. 
Antal per 1000 hushåll i befolkningen1) 18-64 år. 1983-1992 

1) Antalet hushéll i befolkningen är skattade tal. Källa AKU. 
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Socialbidrag 

Tabell 34 Socialbidragshushåll fördelade efter hushållstyp samt antal per 1000 hushåll 
i befolkningen 18-64 år. 1992 

1) Antal hushåll i befolkningen är skattade tal. Källa: AKU 
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Socialbidrag 

Tabell 35 Svenska och utländska bidragshushåll fördelade efter hushållstyp. 1992. Procent 

1) I 1992 års socialbidragsstatistik saknas uppgifter från ett antal kommuner om vilka hushåll som är flykting
hushåll. 
2) Med övriga hushåll avses dels hushåll som enbart innehåller barn under 16 år, dels hushåll av okänd 
hushållstyp. 
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Socialbidrag 

Tabell 36 Utbetalt socialbidrag samt genomsnittligt socialbidrag i kronor fördelat efter hushållstyp, antal 
barn och medborgarskap. 1992 

1) I 1992 års socialbidragsstatistik saknas uppgifter från ett antal kommuner om vilka hushåll som är flykting
hushåll. 
2) Med övriga hushåll avses dels hushåll som enbart innehåller barn under 16 år, dels hushåll av okänd 
hushållstyp. 
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Missbruk 

Tabell 37 Vuxna som p g a missbruk var intagna1) den 31 december i hem för vård eller 
boende. Frivilligt intagna och tvångsintagna. Antal. 1973-1992 

1) För åren 1973-1982 ingår endast personer intagna påf d allmänna anstalter för alkoholmissbrukare. From 1983 
ingår personer i alla hem för vård eller boende som vårdar vuxna missbrukare, förutom f d allmänna vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare även f d enskilda vårdanstalter och inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt 
behandlingshem för narkotikamissbrukare. Fr o m år 1982 avses personer intagna enligt lagen om vård av miss
brukare i vissa fall, LVM (tvångsintagning) och socialtjänstlagen, SoL (frivillig intagning). 
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Tabell 38 Vuxna missbrukare som var intagna den 31 december enligt SoL eller LVM, efter kön. 
Antal. 1982-1992 
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Tabell 39 Personer som, p g a missbruk, var intagna den 31 december i hem för vård eller boende, 
efter intagningsgrund, ålder och kön. Antal. 1982-1992 

1) Uppgift saknas 
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Missbruk 

Tabell 40 Personer som, p g a missbruk, var intagna den 31 december i hem för vård eller 
boende, efter intagningsgrund, kön, medborgarskap, hemspråk, missbrukets art 
och familjetyp. Antal. 1983-1992 
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Tabell 41 Utskrivningar av vuxna missbrukare från hem för vård eller boende, efter genomsnittlig vårdtid, intagningsgrund, kön, 
ålder samt missbrukets art. Antal per år. 1984-1992 

1) Fr o m 1 januari 1989 är den maximala vårdtiden enligt LVM 6 månader. Från 1982 t o m 1988 var den 4 månader {2+2 mån). Hör till tab 41 

62 



M
issbruk 

Tabell 42 Ansökningar till länsrätterna om beredande av vård enl LVM, efter indikation vid ansökan samt 
missbrukets art. Antal ansökningar per år. 1982-1992 
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Tabell 43 Personer med insatser enligt LVM någon gång under året, efter typ av insats, 
insatsernas omfattning samt kön. Antal. 1982-1992 

64 



Missbruk 

65 



Missbruk 

Tabell 44 Personer med insatser enligt LVM någon gång under året. Länsvis efter insatsernas omfattning. 
Antal. 1982-1992 
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Missbruk 

Tabell 45 Personer med insatser enligt LVM någon gång under året, efter kön, familjetyp, antal 
barn, medborgarskap samt insatsernas omfattning. Antal. 1983-1992 
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Missbruk 

Tabell 46 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM. Länsvis efter indikation vid beslutet 
samt efter beslutsfattare. Antal per år. 1983, 1990, 1991 och 1992 
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Barn och unga 

Tabell 47 Socialtjänstens insatser1) för barn och unga. Antal insatser. 1982-1992 

1) Tabellen innehåller samtliga insatser enligt SoL och LVU för barn och unga. Insatstiderna varierar mycket. En del 
insatser kan ha pågått under endast ett par dagar medan andra insatser kan ha pågått under flera kalenderår. Vissa barn 
har varit föremål för fler än en insats under 
ett kalenderår. 

Tabell 48 Barn och unga som varit föremål för insatser någon gång under året. 1982-1992 
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Tabell 49 Insatser för barn och unga enligt SoL respektive LVU som påbörjats under året. Samtliga barn och unga 
med respektive insatstyp efter ålder och kön samt totalt antal barn för vilka insats påbörjats efter ålder 
och kön. 1992 

Kommentar: I tabellen redovisas insatser för samtliga barn för vilka man under året påbörjat minst en av ovanstående insatstyper. 
Samma barn kan förekomma på flera insatstyper om man under året påbörjat flera olika insatstyper för barnet. Därför kan samma barn samtidigt förekomma på 

fler än en av tabellens fem första rader. 
Raden "Antal berörda barn och unga" visar antal barn "netto" för vilka man påbörjat någon insats under året, dvs varje barn har bara räknats en gång även om 

man, under året, påbörjat samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om man påbörjat olika insatstyper. 
Raden "därav med vård" visar antalet barn "netto" som påbörjat en SoL- och/eller LVU-vård under året. 

Exempel: Ett barn, för vilket man påbörjat både SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet förekommer på två 
av de fem första totalraderna i tabellen om inga andra insatstyper påbörjats för barnet. Dessutom finns barnet en gång på raden "Antal berörda barn och unga" och 
en gång på raden "därav med vård". 
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Tabell 50 Barn och unga som varit föremål för insats enligt SoL respektive LVU någon gång under året, antal personer i olika 
insatstyper fördelade efter insatstyp, ålder och kön. 1992 

Kommentar 

I tabellen redovisas samtliga barn som någon gång under året varit föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Samma barn kan förekomma på flera insatstyper om barnet varit föremål för flera olika insatser under året. Därför kan samma barn samtidigt förekomma på fler än 

en av tabellens fem första rader. 
Raden "Antal berörda barn och unga" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats under året, dvs varje barn har bara räknats 

en gång även om det, under året, varit föremål för samma insatstyp en eller flera gånger och/eller om det varit föremål för olika insatstyper. 
Raden "Antal med vård" visar antal barn "netto", vilka varit föremål för SoL- och/eller LVU-vård någon gång under året. 

Exempel: Ett barn, som varit föremål både för SoL-vård utom hemmet och LVU-vård, redovisas en gång på vardera rad/insatstyp, dvs barnet förekommer på två av 
de fem första totalraderna i tabellen om det inte varit föremål för några andra insatstyper under året. Dessutom finns barnet en gång på raden "Antal berörda barn 
och unga" och en gång på raden "Antal med vård". 
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Tabell 51 Pågående insatser för barn och unga enligt SoL respektive LVU den 31 december efter ålder 
och kön. 1992 

Kommentar 

I tabellen redovisas insatser för samtliga barn som, den 31 december, var föremål för minst en av ovanstående insatstyper. 
Samma barn kan emellertid förekomma på fler än en av de fyra första raderna om det var föremål för flera olika insatstyper den 31 december. På raderna fem och 

sex, "Brister i hemmiljön" respektive "Den unges beteende", redovisas de indikationer, som man åberopade, då man fattade beslut om den LVU-vård som pågick 
den 31 december. För varje barn som vårdas enligt LVU har man åberopat antingen en eller (i vissa fall) båda indikationerna. 

Raden "Antal berörda barn och unga" visar antal barn "netto" vilka varit föremål för någon insats den 31 december, dvs varje barn har bara räknats en gång även 
om det var föremål för olika insatstyper den 31 december. 

Exempel 7: Ett barn, som både hade kontaktperson och var föremål för SoL-vård utom hemmet den 31 december, redovisas en gång på vardera insatstyp, dvs 
barnet förekommer på två av de fyra första raderna i tabellen. Dessutom finns barnet en gång på raden "Antal berörda barn och unga". 
Exempel 2: Ett barn, som var föremål för vård enligt LVU den 31 december redovisas på denna insatstyp. På raderna fem och/eller sex, redovisas den eller de 
indikationer, som åberopades vid beslutet om LVU-vård. Dessutom finns barnet en gång på raden "Antal berörda barn och unga". 
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Barn och unga 

Tabell 52 Frivillig vård, omedelbara omhändertaganden och tvångsomhändertaganden. Antal beslut 
om påbörjade insatser. 1982-1992 

Tabell 53 Kontaktperson/kontaktfamilj till barn och familjer. Antal beslut om påbörjade insatser. 
1982-1992 

Tabell 54 Barn för vilka insatser enligt SoL och LVU beslutats och påbörjats. Totalt antal barn och antal 
per 1000 av medelfolkmängden under 18 år. 1982-1992 

78 



Barn och unga 

Tabell 55 Barn under 10 och 13 år för vilka insatser enligt SoL och LVU påbörjats under året. Andelar av 
samtliga barn i procent och antal per 1000 av medelfolkmängden under 10 och 13 år. 1982-1992 

Tabell 56 Vårdtid för placerade1) barn enl SoL. Procent. 1982-1992 

1) Placeringarna har huvudsakligen varit i familjehem eller i hem för vård eller boende 

Tabell 57 Vårdtid för placerade1) barn enl LVU. Procent. 1982-1992 

1) Placeringarna har huvudsakligen varit i familjehem eller i hem för vård eller boende. 
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Barn och unga 

Tabell 58 Ålder och kön bland de nytillkomna barnen. 1992 

Tabell 59 Beslut om frivillig vård, omedelbara omhändertaganden och tvångsomhändertaganden 
av nytillkomna barn, första insats. Antal beslut. 1982-1992 

Tabell 60 Antal beslut om kontaktperson/kontaktfamilj till nytillkomna barn. 1982-1992 

80 



Barn och unga 

Tabell 61 Nytillkomna barn med påbörjade insatser. 1991 

Tabell 62 Vissa vanliga kombinationer av insatser till nytillkomna barn. Antal barn. 1991 

I de fall ett barn blivit föremål för upprepade insatser av samma typ har dessa insatser räknats som en. 
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Familjerätt 

Tabell 63 Fastställda faderskap samt nedlagda och pågående faderskapsutredningar i vilka 
socialnämnd medverkat. Antal barn. 1975-1992 
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Tabell 64 Fastställda faderskap och nedlagda och pågående faderskapsutredningar. Antal barn länsvis. 1992 

1) Mannen i äktenskapet erkänner att en annan man är far till barnet. 
2) Klippan har ej lämnat uppgifter om fastställande av faderskap 
3) Alla kommuner har ej kunnat dela upp faderskapsärendena i S resp MF protokoll, 

därav ett högre tal i summakolumnen än i dess delar. 
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Familjerätt 

Tabell 65 Fastställda och jämkade underhållsbidrag samt pågående utredningar och jämkningar i vilka 
socialnämnd medverkat. Antal barn länsvis. 1992 

1) Perstorp och Härryda har ej lämnat uppgifter om underhållsbidrag 
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