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Résumé. 
Au cours de l'année 1947, 219 000 familles ou 

personnes vivant seules ont été secourues par les 
Comités municipales ou communales de l'As
sistance publique. Ce nombre accuse une dimi
nution de 4 800, soit 2 %, par rapport à l'année 
précédente. Il se subdivise comme suit, en ce 
qui concerne la situation familiale des bénéficiaires: 
femmes seules sans enfants 39 %, hommes seuls 
sans enfants 28 %, couples mariés avec enfants 
14 %, couples mariés sans enfants 12 %, femmes 
seules avec enfants 6 %, hommes seuls avec enfants 
et enfants seuls chacun moins de 1 %. (En Suède, 
oe sont les Comités de la Protection des Mineurs 
et non pas les Comités de l'Assistance publique 
qui s'oocupent spécialement des enfants qui sont 
dans le besoin.) 

Les familles qui avaient des enfants au-dessous 
de 16 ans, et qui avaient été secourues par l'As
sistance publique au cours de l'année, se mon
tèrent en tout à 46 000, chiffre qui implique égale
ment une diminution par rapport à l'année 1946. 
Parmi ces familles, environ 30000 avaient un ou 
deux enfants, et 16 000 trois ou plus de trois en
fants. Par rapport à la totalité des familles et des 
personnes seules secourues, 7 % avaient trois ou 
plus de trois enfants. 

D'une façon générale, les groupes d'âge élevé 
sont plus largement représentés parmi la clientèle 
de l'Assistance publique que dans l'ensemble de la 
population. Parmi les soutiens de famille qui 
avaient bénéficié de secours, 11 % avaient de 16 
à 30 ans, 12 % de 30 à 40 ans, 13 % de 40 à 50 ans, 
27 % de 50 à 67 ans et 37 % plus de 67 ans. (67 
ans est l'âge qui donne droit aux pensions natio
nales de retraite.) En oe qui concerne les person
nes seules, sans charges familiales, la prépondérance 
des vieillards est évidemment encore plus accen
tuée. 

Le nombre global d'individus ayant bénéficié 
de l'Assistance publique s'éleva à 378 000 (dimi
nution 8 000 par rapport à 1946), dont 118 000 
hommes, 158 000 femmes et 102 000 enfants au-
dessous de 16 ans. L'évolution du nombre des 
assistés au cours de la période 1923—1947 ressort 
du diagramme I de la page 20. 

Par rapport à l'ensemble de la population, 
le nombre des bénéficiaires de l'Assistance publi
que fut de 5'6 %. Les villes accusaient un chiffre 
légèrement supérieur à celui de la campagne. 
Il existe des différences assez sensibles entre les 

communes rurales, suivant leur caractère écono
mique. Ainsi les communes agricoles avaient le 
pourcentage le plus faible (3·9 % ) , tandis que 
dans les communes forestières la fréquence de 
l'assistance était de deux fois plus élevée (7'8 % ) . 
D'importantes variations apparaissent aussi entre 
les diverses régions. D'une manière générale, la 
proportion des assistés augmente à mesure que 
l'on va vers le nord. 

Un peu plus de 136 000 personnes bénéficiant 
de pensions nationales de retraite on d'invalidité 
avaient reçu pendant l'année 1947 des secours 
complémentaires de la part des Comités de l'As
sistance publique. Elles représentaient 51 % du 
total des adultes secourus par l'Assistance publi
que et 27 % de tous les bénéficiaires de pensions 
nationales. 

Parmi les bénéficiaires qui avaient des enfants 
au-dessous de 16 ans, un certain nombre avaient 
reçu, outre les secours de l'Assistance publique, 
soit des allocations spéciales pour enfants de re
traités et d'invalides, soit des avanoes d'aliments 
consenties aux enfants naturels par les Comités 
de la Protection des Mineurs. Le nombre d'en
fants jouissant de tels secours fut, parmi la clien
tèle de l'Assistance publique, de 14100 et de 
7 000, respectivement. Ils constituaient 13 % et 
7 % parmi tous les enfants dont les parents avaient 
bénéficié de l'Assistance publique. D'antre part, 
ils constituaient 35 % et 28 %, respectivement, 
par rapport à l'ensemble des enfants bénéficiaires 
d'allocations spéciales ou d'avances d'aliments. 

Parmi toutes les familles et personnes seules 
secourues par les Comités de l'Assistance publique, 
64 % avaient reçu des secours à domicile, 26 % 
avaient été hospitalisées dans les établissements 
médicaux et 15 % dans les asiles de l'Assistance. 
En outre, 20 % avaient été assistées sous diffé
rentes autres formes (pension privée, indemnité 
de déplacement, apprentissage d'un métier, etc.). 
Les secours à domicile étaient beaucoup plus fré
quents dans les villes (72 %) que dans les com
munes rurales (57 %) . 

Au total, 34 500 personnes avaient reçu des soins 
dans les établissements de l'Assistance publique, 
y compris leurs sections réservées aux aliénés et 
aux personnes atteintes de maladies chroniques. 
Plus de la moitié des internes de ces établisse
ments y avaient séjourné l'année entière, tandis 
que pour un cinqième la durée de l'hospitalisation 
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avait été inférieure à 90 jours. Le nombre des 
journées d'hospitalisation par assisté fut de 255 
en moyenne. 

Le nombre des personnes qui avaient été soig
nées aux frais de l'Assistance publique dans les 
hôpitaux départementaux, dans les infirmeries, 
sanatoriums, asiles d'aliénés, asiles d'arriérés, 
etc., s'éleva à 58 000. Les deux oinqièmes, à peu 
près, avaient bénéficié de ces soins pendant 
l'année entière; pour environ la moitié, la durée 
de l'hospitalisation n'avait été que de trois mois, 
au plus. Le nombre moyen des journées d'hospita
lisation fut de 179. 

Des secours à domicile, en espèces ou en nature, 
avaient été consentis à environ 139 000 familles 
et personnes seules, englobant au total environ 
271 000 individus, soit 71 % de l'ensemble des 
bénéficiaires. Les femmes seules sans enfants con
stituaient le groupe le plus important (40 % ) , 
comme ce fut aussi le oas dans l'ensemble de la 
clientèle de l'Assistance publique. Par contre, 
les hommes seuls sans enfants étaient moins nom
breux parmi les bénéficiaires de secours a domicile 
que parmi la clientèle entière (20 % oontre 28 % ) . 
Les oouples mariés avec enfants étaient dans la 
proportion de 17 % (contre 14 % ) . 

De toutes les familles et personnes seules secou
rues à domioile, la moitié l'avaient été pendant 
l'année entière. Les deux cinqièmes avaient reçu 
oe genre d'assistance pendant 7 mois au plus, 
tandis que pour 1/7, environ, les secours à domi
oile n'avaient duré qu'un mois au maximum. 

La valeur moyenne des secours à domicile se 
monta, dans l'ensemble des cas, à 56 couronnes 
par mois. Elle fut de 39 oouronnes par mois dans 
les communes rurales et de 73 couronnes par 
mois dans les villes. On peut noter encore que les 
hommes seuls et les femmes seules sans enfants 
recevaient respectivement 47 et 50 couronnes par 
mois en moyenne, dans l'ensemble du pays, tandis 

que les époux avec enfants recevaient 76 couron
nes par mois en moyenne. Il est évident que ces 
montants ne représentent pas ce dont les assistés 
disposaient pour vivre, la plupart d'entre eux 
ayant aussi d'autres ressources. Il y avait en 
outre, dans les oas individuels, des variations très 
importantes. Les seoours les moins élevés étaient 
généralement accordés aux bénéficiaires qui jouis
saient aussi d'une pension nationale. En parti
culier, ils ne se montèrent qu'à la moitié de la 
moyenne générale en ce qui concerne ceux, parmi 
les bénéficiaires de telles pensions, qui n'avaient 
pas d'enfants jouissant d'allocations spéciales ou 
d'avances d'aliments (voir ci-dessus); la raison 
en était, selon toute évidence, que leurs besoins 
étaient jugés moins importants. 

38 200 familles et personnes seules, dont 24 100 
à la campagne et 14 100 dans les villes, reçurent 
des secours »sous différentes autres formes», 
d'une valeur globale de 4,6 millions de couronnes. 
Pour l'ensemble du pays, la valeur moyenne de 
oette aide fut de 143 couronnes par assisté, quant 
elle avait été fournie seule, et de 109 couronnes 
par assisté quand elle avait été combinée avec des 
secours à domicile ou aveo des soins dans un éta
blissement hospitalier. Elle fut généralement 
beaucoup plus importante dans les communes 
rurales que dans les villes. Ainsi, quand elle 
était fournie seule, elle s'éleva en moyenne 4 
157 couronnes par assisté dans les communes 
rurales, tandis qu'elle n'atteignit que 99 couronnes 
par assisté dans les villes. 

La valeur globale des seoours consentis par 
les Comités de l'Assistance publique pendant 
l'année 1947 peut être estimée à 126 millions de 
couronnes. Oette somme est de 9 millions de cou
ronnes, soit de 8 %, plus élevée que celle des secours 
fournis en 1946. Sur le total des secours accordés 
en 1947, 64 millions de couronnes, soit un peu plus 
de la moitié, représentent les secours à domicile. 
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I. Primärmaterialet och bearbetningen. 

Principerna för redovisningen. Fattigvårdsstatistiken grundar sig, sedan 
den år 1939 genomförda omläggningen, på uppgifter hämtade ur det social
register, som enligt lagen den 20 mars 1936 (SFS 1936:56) skall föras i 
varje kommun. Statistiken omfattar alla de familjer (och personer), som 
under redogörelseåret erhållit understöd av fattigvårdsstyrelserna enligt fat
tigvårdslagen, enligt lagen om kommunala pensionstillskott m. m. eller ur 
fond eller donation under fattigvårdsstyrelsernas förvaltning. 

De principer, som gälla för redovisningen till fattigvårdsstatistiken, äro 
desamma, som ligga till grund för socialregistrets förande. Vid redovisningen 
av understödstagarna och av dem uppburna understöd utgör familjen i fat
tigvårdsrättslig mening enhet. Familjen omfattar enligt fattigvårdslagen hu
vudpersonen, som kan vara man eller kvinna, samt de personer, som här
leda sin hemortsrätt från honom eller henne, dvs. hustru samt barn och 
adoptivbarn under 16 år. Barn, som fyllt 16 år och enligt lagen äro själv
ständiga hemortsrättsledare, redovisas för sig, dock endast om de erhållit 
för dem själva avsedd hjälp av fattigvården, eljest icke alls. Understöden 
redovisas alltså familjevis, vare sig familjen i dess helhet eller endast hem
ortsrättsledaren själv eller i förekommande fall endast hustrun eller de 
minderåriga barnen blivit delaktiga därav. I fråga om personlig vård, som 
meddelats någon av familjemedlemmarna på fattigvårdsanstalt eller sjuk
vårdsanstalt, lämnas dock i varje särskilt fall uppgift om antalet personer, 
som åtnjutit dylik vård, med fördelning på vuxna män och kvinnor samt 
barn. 

De redovisade understödsfallen hänföras till endera av följande sju fa
miljetyper, nämligen ensam man utan barn, ensam man med barn, ensam 
kvinna utan barn, ensam kvinna med barn, gift par (eller samboende) utan 
barn, gift par (eller samboende) med barn samt ensamma barn. I fråga om 
familjer med barn uppgives i varje särskilt fall antalet hemmavarande eller 
på fattigvårdens bekostnad utom hemmet vårdade minderåriga barn. Här
jämte lämnas även uppgift om de av familjens barn under 16 år, som om
händertagits av barnavårdsnämnd. 

Det för 1947 års fattigvårdsstatistik använda frågeformuläret överens
stämmer i allt väsentligt med det, som infördes år 1939.1 

Bearbetningen av materialet. Bearbetningen har bedrivits i två olika etap
per. För det första ha, efter erforderlig granskning och komplettering 
av primärmaterialet, uppgifterna för varje kommun hopsummerats. På 

1 Jfr Fattigvården aren 1938 och 1939, sid. 41. 
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grundval av dessa kommunsummor har en preliminär berättelse angående 
fattigvården år 1947 utarbetats och publicerats i Sociala Meddelanden (årg. 
1949, sid. 35 ff). Vidare ha vissa uppgifter angående antalet understöds-
tagare i de särskilda kommunerna sammanställts för publicering i Årsbok 
för Sveriges kommuner 1949. Kommunsummorna ligga även till grund för 
tabellbilagan till denna berättelse. 

Den andra etappen har — liksom tidigare alltsedan berättelsen för år 1939 
— utgjorts av en representativ undersökning, omfattande vart femte av de 
redovisade understödsfallen. För denna bearbetning har använts hålkorts
metoden. Huvudresultaten meddelas i form av texttabeller, som ingå i den 
följande berättelsen. 

Urvalets representativitet bestyrkes i flera sammanhang i det följande. 
Relativa tal och medeltal kunna sålunda vid en jämförelse ofta konstateras 
vara i det närmaste exakt desamma i tabeller, vilka härröra från den repre
sentativa undersökningen, som i tabeller, vilka grunda sig på hela materia
let (se även Fattigvården år 1945, sid. 12). I de tabeller, vari huvudsummor
na återgetts i absoluta tal, ha samtliga därpå beräknade procenttal i för
delningen angivits; sålunda även i de fall, då de bygga på en mycket liten 
frekvens. Vissa tabeller, som grundats på femtedelsurvalet, bestå emeller
tid uteslutande av relativa tal. Läsaren av sådana sammanställningar har 
alltså ingen möjlighet att bedöma på hur stor frekvens procenttalet bygger. 
Om denna är 50—100, har talet därför satts inom parentes, under det att en 
punkt utvisar att det motsvarande hela talet understiger 50. 

De på hela materialet grundade uppgifterna återgivas i tabellbilagan läns
vis med fördelning på landsbygd och städer, varjämte särskilda uppgifter 
lämnas för de större städerna. I själva berättelsen framträda de regionala 
och lokala olikheterna i stället genom materialets uppdelning på olika s. k. 
riksområden och i kommuner med olikartat näringsliv.1 De sistnämnda för
delningsgrunderna ha emellertid i allmänhet blott kommit till användning i 
sammanställningar, som fotats på det totala undersökningsmaterialet. I 
1945 års fattigvårdsberättelse, i vilken redovisningen är utförligare än i den 
föreliggande, visa däremot i regel alla tabeller, som basera sig på femtedels
urvalet, en uppdelning på riksområden och kommuntyper. 

Antalet fattigvårdssamhällen motsvarade i stort sett antalet av rikets kom
muner. Man hade endast i 5 områden omfattande sammanlagt 13 kommu
ner begagnat sig av den i 6 § fattigvårdslagen anvisade möjligheten för kom
muner att sammansluta sig till gemensamma fattigvårdssamhällen. Dessa 
sammanslagningar beröra uteslutande landskommuner. 

1 I Fattigvården är 1915, sid. 13, redogörea för dessa indelningsgrunder, vilka överensstämma 
med dem som använts vid 194U års folkräkning. 
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II. Antal understödsfall och understödsfallens 
fördelning på olika familjetyper. 

Antal familjer med understöd av fattigvårdsstyrelserna. I tab. 1 i tabell
bilagan redovisas antalet familjer, vilka under år 1947 erhöllo understöd av 
fattigvårdsstyrelserna i någon form, jämte understödsfallens fördelning på 
olika familjetyper, dels länsvis, dels i de större städerna. Antalet av fattig
vården understödda familjer var ca 219 000, som fördelade sig på landsbygd 
och städer samt efter familjetyper på följande sätt. 

Från år 1946 till 1947 ha de understödda familjernas antal minskat med 
4 800 eller 2·2 %. Minskningen skedde uteslutande på landsbygden med 6 400, 
under det att städerna ökade med 1 600. Variationerna i antalet understöds
fall mellan de två senaste redovisningsåren ha liksom tidigare framför allt 
gällt familjer med barn. På landsbygden minskade sålunda antalet barn
familjer med 8 % men sjönk med blott 5 % för familjer utan barn. I stä
derna ökade motsvarande tal med 4 resp. 1 %. 

Antalet understödsfall på landsbygden inom olika riksområden och kom
muntyper samt i städer av olika storlek framgår av tab. A, som även visar 
de absoluta och relativa förändringarna sedan år 1946. De understödda fa
miljernas antal har i stort sett minskat på landsbygden och ökat i städerna. 

Sålunda har antalet understödsfall avtagit med 7-3 % i Dalarna och Nedre 
Norrland, under det att motsvarande procenttal för övre Norrland stannar 
vid 2-9 %. ökningen inom städerna kom på Stockholm (4·5 % ) , Malmö (0-i %) 
och städer under 30 000 inv. (3i %) . övriga städer hade liksom landsbyg
den minskat. 

Antal familjer med understöd av fattigvårdsstyrelserna, fördelade efter fa
miljetyper. Med avseende på familjetyper och olika kategorier av understöds-
tagare fördela sig de understödda familjerna såsom framgår av tab. 
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Tab. A. Antal understödsfall i olika riksområden och kommuntyper år 1947. 

B, som bygger på den representativa undersökningen. Ensamma kvinnor 
utan barn utgjorde den största gruppen (39 %) och ensamma män utan 
barn den näst största (28 % ) . 14 % av understödsfallen tillhörde grup
pen äkta makar (eller samboende) med barn, medan 12 % representerade 
gifta par utan barn. Ensamma kvinnor med barn utgjorde ca 6 %, ensamma 
m ä n med barn samt ensamma barn vardera mindre än 1 %. Ensamstående 
kvinnor omfattade sålunda totalt 46 % av samtliga understödda familjer,, 
äkta makar (eller samboende) 26 % och ensamstående män 28 %. De rela
tiva talen äro praktiskt taget oförändrade sedan föregående år. 

Skillnaderna i fördelningen på familjetyper äro rätt små mel lan lands
bygden i dess helhet och samtliga städer. Olikheterna bestå i att städer
na ha flera ensamma kvinnor bland understödstagarna men färre gifta par. 

Det sammanlagda antalet familjer med barn (inräknat ensamma barn) 
uppgick i hela riket till 21 % av samtliga familjer. Procenttalet var ungefär 
lika stort för landsbygden som för städerna. De flesta barnfamiljer till
hörde familjetypen gifta par med barn. Nära V, utgjordes dock av ensamma 
kvinnor med barn. 

Fattigvårdens understödsklientel består — såsom visas i det följande —-
till en mycket stor del (57 % av samtliga understödsfall) av personer, som 
på grund av ålder eller invaliditet åtnjuta ti l läggspension eller invalidun
derstöd. Dessa — i det följande för korthetens skull kallade til läggspensio
närer — skilja sig såväl med avseende på sin sammansättning i familjehän
seende som i andra avseenden väsentligt från övriga understödstagare. I ett 
stort antal av texttabellerna har därför materialet uppdelats på dessa båda 
grupper. 
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Tab. B. Understödsfallens fördelning på olika familjetyper bland tillaggspensionärer 
och övriga understödstagare. 
Representativa undersökningen. 

Tilläggspensionärerna bestå till största delen av åldringar, varför de barn
lösa familjetyperna dominerade i ännu högre grad bland dem än bland 
samtliga understödda familjer. Enligt tab. B omfattade de barnlösa familje
typerna på landsbygden tillsammans 95 % och i städerna 97 %. I landskom
munerna tillhörde 46 % och i städerna 54 % av samtliga understödsfall 
med tilläggspension enbart gruppen ensamma kvinnor utan barn. Bland un
der stödstagarna utan tilläggspension eller invalidunderstöd utgjorde gifta 
par (eller samboende) med barn den största gruppen, på landsbygden 32 % 
och i städerna 25 % av samtliga fall inom denna kategori. De ensamma 
männen utan barn och de ensamma kvinnorna utan barn utgjorde på lands
bygden resp. 20 och 24 % samt i städerna resp. 24 och 27 %. Äkta makar 
utan barn utgjorde knappt 1/10 av samtliga understödsfall inom gruppen. En 
mycket stor del av huvudpersonerna i dessa övriga familjer har sålunda 
minderåriga barn att försörja. Barnfamiljerna (inräknat ensamma barn) ut
gjorde i landskommunerna 46 % och i städerna 40 % av samtliga under
stödsfall. 

Av fattigvårdsstyrelserna understödda familjer, fördelade efter barnantal. 
Fördelningen av de genom fattigvårdsstyrelserna understödda familjerna 
efter barnantal framgår av tab. C, som grundar sig på den representativa 
undersökningen. Vid grupperingen av familjerna efter barnantal ha med
räknats samtliga redovisade barn under 16 år, såväl hemmavarande eller på 
fattigvårdens bekostnad utom hemmet vårdade barn som av barnavårds
nämnderna omhändertagna och i fosterhem, barnhem eller annan anstalt 
utackorderade barn. Barnfamiljerna ha fördelats på två grupper, nämligen 
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Tab. C. Antal fattigvårdsunderstödda familjer inom olika familjetyper, fördelade 
efter barnantal. 

Representativa undersökningen. 

på familjer med 1 eller 2 barn samt med 3 eller flera barn, de senare i det 
följande även kallade flerbarnsfamiljer. 

Av samtliga understödda familjer hade ca 14 % 1 eller 2 barn och om
kring 7 % 3 eller flera barn. Givetvis förekommo barnen mest bland gifta 
par, av vilka 31 % hade 1 eller 2 barn och 23 % 3 eller flera barn. 

Tidigare har utretts, att andelen ett- och tvåbarnsfamiljer bland under
stödsfallen vid fattigvården var i stort sett densamma som inom befolkning
en, under det att relativa antalet familjer med 3 eller flera barn var väsent
ligt större i fattigvårdsklientelet.1 

Bland tilläggspensionärer, vilka uppburit kompletterande understöd av 
fattigvården, förekommo — som redan nämnts ovan — barn mycket sällan. 
Som framgår av tab. C hade blott ungefär 3 % av dessa familjer 1 eller 2 barn 

1 Jämför de utförliga redogörelserna härför i Fattigvården ar 1939, sid. 51 ff samt Fattigvärden 
år 1940, sid. 33 ff. 
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och 1 % hade flera barn. Här var det endast den jämförelsevis fåtaliga grup
pen av äkta makar, som uppvisade någon större andel barnfamiljer. Av 
dessa hade 13 % 1 eller 2 barn, medan 5 % voro flerbarnsfamiljer. Att före
komsten av barn bland de gifta tilläggspensionärerna är så stor som fallet 
är, orsakas av att i en stor del av dessa familjer båda makarna äro relativt 
unga eller i medelåldern (jfr tab. D). 

övriga understödstagare, som icke åtnjutit tilläggspension, äro betydligt 
oftare barnrika; 28 % av familjerna hade 1 eller 2 barn och 16 % hade 
3 eller flera barn. Andelen flerbarnsfamiljer inom denna kategori av under
stödstagare var sålunda mer än tio gånger större än bland tilläggspensio
närerna. Av de äkta makarna hade 42 % 1 eller 2 barn och 33 % 3 eller flera 
barn. Drygt en tredjedel av de ensamma kvinnorna hade minderåriga barn 
att försörja, 28 % 1 eller 2 barn och omkring 7 % 3 eller flera barn. Endast 
ungefär 3 % av de ensamma männen hade minderåriga barn. 

Mellan landsbygd och städer äro skillnaderna i fråga om förekomsten av 
barnfamiljer i fattigvårdsklientelet stundom rätt stora. Störst äro dessa 
olikheter, relativt sett, med avseende på familjer med 3 eller flera barn. 
Inskränker man sig till en jämförelse mellan antalet flerbarnsfamiljer inom 
familjetypen gifta par bland understödstagare utan tilläggspension finnet 
man, att på landsbygden 38 % av de äkta makarna hade 3 eller flera barn 
mot 28 % i städerna. 

Hela antalet barnfamiljer, som någon gång under år 1947 åtnjutit under
stöd av fattigvårdsstyrelserna, uppgick enligt nedanstående tablå till i runt tal 
46 000, varav på landsbygden 24 000 och i städerna 22 000. Antalet hemma
varande eller på fattigvårdens bekostnad utom hemmet vårdade barn i dessa 
familjer var 102 000, därav i landskommunerna 59 000 och i städerna 43 000. 
Enligt beräkningar, utförda på grundval av den representativa undersök
ningen, fördela sig de understödda barnfamiljerna resp. barnen på följande 
sätt på ett- och tvåbarnsfamiljer resp. flerbarnsfamiljer. De av barnavårds
nämnderna omhändertagna barnen ingå emellertid ej i denna uppställning. 
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III. Understödsfallens fördelning efter hemortsrätts-
ledarens ålder. 

Enligt formuläret för fattigvårdsstatistiken skall för varje familj, som 
åtnjutit understöd av fattigvårdsstyrelse, uppgivas huvudpersonens eller 
hemorlsrättsledarens födelseår. På grundval härav har understödsfallens ål-
Tab. D. Antal understödsfall inom olika familjetyper, fördelade i procent efter för

sörjarens ålder bland tilläggspensionärer och övriga understödstagare år 1947. 
Representativa undersökningen. 



17 ANTAL UNDERSTÖDSTAGARE 

dersfördelning undersökts. I Fattigvården 1946 gjordes också en jämförelse 
med totalbefolkningen, vilken visade att fattigvårdsklientelet utmärktes av 
att de äldre årsklasserna voro överrepresenterade. 

Tab. D innehåller även en jämförelse mellan åldersfördelningen för till-
läggspensionärer och övriga understödstagare inom städer och landsbygd. 
Åldersgrupperna 16—30 och 30—40 år äro något talrikare företrädda i stä
derna än i landskommunerna. I övrigt framträda härvidlag inga större olik
heter i ålderssammansättningen. 

Åldersfördelningen bland tilläggspensionärerna är emellertid en helt an
nan än inom gruppen övriga understödstagare. Bland tilläggspensionärerna 
äro självfallet åldringarna starkt övertaliga. I mer än hälften (60 %) av 
samtliga understödsfall inom denna kategori av understödstagare var hu
vudpersonen 67 år och däröver och i mer än 2/3 över 60 år. Enligt upp
gift från pensionsstyrelsen voro drygt '/, av samtliga tilläggspensionärer i 
riket 67 år och däröver. Tilläggspensionärerna i fattigvårdsklientelet äro tyd
ligen i genomsnitt yngre än samtliga. I fråga om understödstagare utan till-
läggspension är det övervägande antalet (nära s/,) i åldern 16—50 år. 

I tab. D, där även åldersfördelningen inom olika familjetyper redovisats, 
märker man för pensionärernas del särskilt den stora andelen åldringar 
(84 %) över 67 år bland gifta par, där båda makarna åtnjuta tilläggspen
sion. Bland makar, av vilka endera åtnjuter tilläggspension, är däremot 
det övervägande antalet (59 %) av huvudpersonerna under 67 år. De en
samma männen uppvisa en högre procent (46 %) invalider, dvs. tilläggs
pensionärer under 67 år, bland pensionärerna än kvinnorna (37 %) . Be
träffande understödstagare, som icke åtnjuta tilläggspension, äro bland 
ensamma män såväl de yngsta åldrarna (under 30 år) som de äldsta (över 
67 år) starkare representerade än inom övriga hithörande familjetyper. I 
fråga om de gifta inom samma kategori av understödstagare äro de arbets
föra åldrarna relativt talrikare och de äldsta endast sparsamt företrädda i 
jämförelse med vad fallet är inom övriga familjetyper. De gifta männen 
voro sålunda i 57 % av samtliga fall mellan 30 och 50 år samt i blott 3 % 
av fallen över 67 år. 

IV. Understödstagarnas antal och andel av 
befolkningen. 

Antal personer med understöd av fattigvårdsstyrelserna. Som understödda 
personer eller understödstagare betecknas i det följande samtliga familje
medlemmar i de av fattigvården understödda familjerna. Detta sker oavsett 
i vilken form understödet utgått och oavsett om familjen som helhet eller 
endast någon eller några av familjemedlemmarna kommit i åtnjutande av 
hjälp eller vård. Även i fråga om vård på sjukvårdsanstalt och fattigvårds
anstalt redovisas sålunda i detta sammanhang — till skillnad från vad som 

2—492760 
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var fallet före statistikens omläggning år 1939 — inte endast vårdtagarna 
såsom understödstagare utan hela familjen, i den mån anhöriga finnas. 
Vårdtagarna på dessa anstalter redovisas i berättelsen särskilt i annat sam
manhang. Minderåriga barn, som omhändertagits av barnavårdsnämnd, med
räknas däremot icke bland de av fattigvården understödda, ej heller hemma
varande barn över 16 år. 

Antalet understödstagare uppgick under år 1947 i runt tal till 378 000. 
De fördelade sig på landsbygd och städer samt på män, kvinnor och barn 
under 16 år i enlighet med följande tablå, som även redovisar förändringen 
i antalet understödstagare av olika slag sedan föregående år. 

Sedan år 1946 har antalet understödda personer på landsbygden minskat 
med ungefär 12 000 eller ca 6 % och i städerna ökat med 4 000 eller drygt 
2 %. För hela riket var nedgången i antalet understödstagare något över 
8 000 eller 2 %. Minskningen i antalet understödda personer är sålunda — 
relativt sett — ungefär densamma som nedgången i antalet understödsfall 
(se sid. 12). 

Utvecklingen av antalet understödstagare vid fattigvården sedan år 1923 
framgår av diagram I (sid. 20). 

Uppgifterna om antalet understödstagare efter år 1939 äro emellertid ej 
jämförbara med de tidigare årens, enär numera alla familjemedlemmar re
dovisas som understödstagare, även om endast en av dessa erhållit hjälp av 
fattigvården, exempelvis i form av vård på anstalt el. dyl. För en jämförelse 
mellan den äldre och den nyare serien angives emellertid i diagrammet för 
år 1939 antalet understödstagare enligt såväl den äldre som den nya beräk
ningsmetoden.1 Man beräknar antalet av ifrågavarande anhöriga till approxi
mativt 50 000. Tar man hänsyn härtill, är det antal understödstagare» som 
redovisas för år 1947, det lägsta sedan år 1927. 

Antalet understödstagare länsvis samt i de större städerna framgår av 

1 Jfr härom Fattigvården är 1940, sid. 39 f. 
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Tab. E. Antal understödstagare i olika riksområden och kommuntyper år 1947. 

tab. 1 i tabellbilagan. I tab. E lämnas på grundval av dessa siffror en över
sikt av förändringarna i understödstagarnas antal i olika riksområden och 
kommuntyper. Tabellen utvisar väsentligen samma tendenser som tab. A. 

Understödstagarnas fördelning på barn och äldre samt efter civilstånd. En 
belysning av understödstagarnas fördelning på barn (under 16 år) och äldre 
samt på civilstånd lämnas på grundval av det representativa materialet i 
tab. F. Fördelningen av de vuxna understödstagarna efter civilstånd grun
dar sig på grupperingen av understödsfallen efter familjetyper. Ensamstå
ende vuxna män och kvinnor ha hänförts till grupperna ej gifta män resp. 
kvinnor samt gifta par (eller samboende) till gifta män resp. kvinnor. I 
stort sett torde detta motsvara den verkliga fördelningen av understödsta
garna efter civilstånd. I Fattigvården 1946 lämnades även civilståndsför
delningen för hela befolkningen. Av den framgick att kvinnorna hade unge
fär samma proportion, under det att barnen voro överrepresenterade inom 
fattigvårdsklientelet. 

Beträffande de vuxnas andel av samtliga understödda personer finner 
man av tab. F genomgående ett stort överskott av kvinnor, särskilt i stä
derna. De vuxna kvinnorna utgöra sålunda i landskommunerna 40 % och 
i städerna 44 %, under det att proportionen »v män stannar vid 32 resp. 
31 %. Störst är kvinnoöverskottet bland tilläggspensionärerna. Kvinnorna 
utgjorde på landsbygden 51 % och i städerna 59 % av samtliga understödda 
personer inom denna kategori av understödstagare, männen däremot 41 resp. 
37 %. 
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Tab. F. Understödstagarnas fördelning på barn och äldre samt efter civilstånd. 
Representativa undersökningen. 

Diagram I . 

ANTAL UNDERSTÖDSTAGARE VID FATTIGVÅRDEN ÅREN 1923-1947 

ANM. NY SERIE FR. O. M. 1939 

Nombre de bénéficiaires de l'Assistance publique les années 1923—1947. 
Landsbygden = La campagne. Städerna = Let villa. Hela riket = Ensemble du payt. 

Nouvelle série à partir de 1939. 
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Tab. G. Barnen i de fattigvårdsunderstödda familjerna, fördelade på sådana, som 
voro direkt eller indirekt understödda av fattigvården, och sådana, som voro om

händertagna av barnavårdsnämnd. 

I den förut nämnda jämförelsen med totalbefolkningen, som gjordes i 
Fattigvården 1946, visade det sig, att ej gifta kvinnor voro starkt överrepre
senterade i fattigvårdsklientelet, medan gifta män och kvinnor voro kraf
tigt underrepresenterade. Proportionen av ej gifta män anslöt sig därigenom 
rätt väl till den totala befolkningens. 

Även i avseende på de vuxna understödstagarnas fördelning efter civil
stånd råda olikheter mellan olika kategorier av understödstagare. Därvid 
förtjänar särskilt framhållas det stora antalet ej gifta personer bland till-
läggspensionärerna, mest utpräglat bland kvinnorna i städerna. Andelen 
gifta personer visar däremot inga större olikheter mellan tilläggspensionä
rer och övriga understödstagare. 

Barnen utgöra en avsevärd del av understödstagarna. Av samtliga un
derstödda personer voro på, landsbygden 30 % och i städerna 26 % barn. 
Relativa antalet barn var minst bland tilläggspensionärerna; de utgjorde i 
landskommunerna 8 % och i städerna 4 % av samtliga understödda per
soner inom denna kategori av understödstagare. Bland övriga understödsta
gare (utan tilläggspension) voro barnen desto talrikare och utgjorde här i 
landskommunerna icke mindre än 46 % och i städerna 38 % av understöds
tagarna. 

Bland understödstagarna ha endast inräknats de minderåriga barn, vilka 
vistats i hemmet eller på fattigvårdens bekostnad åtnjutit vård utom hem-
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met. Dessa utgjorde, som tidigare nämnts, inalles 101 700, varav i landskom
munerna 59 100 och i städerna 42 600. I vissa fall hade emellertid de under
stödda familjerna dessutom barn, vilka voro omhändertagna av barnavårds
nämnd för skyddsuppfostran eller samhällsvård och på barnavårdsnämn
dernas bekostnad vårdades i fosterhem eller barnhem eller på annan anstalt. 
Antalet dylika barn redovisas länsvis i tab. 1 i tabellbilagan. De ha uppgivits 
till 5 100, varav på landsbygden 1 700 och i städerna 3 400. Tillsammans 
uppgick sålunda hela antalet minderåriga barn i de av fattigvården under
stödda familjerna till 106 800, därav 60 800 på landsbygden och 46 000 i stä
derna. I tab. G meddelas för olika riksområden och kommuntyper en över
sikt över de understödda familjernas hela barnantal och barnens fördelning 
på sådana, som voro direkt eller indirekt understödda av fattigvården, och 
sådana, som voro omhändertagna av barnavårdsnämnderna. 

De barn i de av fattigvården understödda familjerna, som voro omhänder
tagna av barnavårdsnämnderna, utgjorde 4-7 % av familjernas hela barnan
tal. De voro, relativt sett, mycket talrikare i städerna (7 3 %) än på lands
bygden (2-8 %) och allra talrikast i Göteborg (16-o % ) . 

Hela antalet barn, som voro omhändertagna av barnavårdsnämnderna un
der år 1947, uppgick enligt uppgifter till barnavårdsstatistiken till ungefär 
32 800, varav ca 15 400 i landskommunerna och 17 400 i städerna. I rela
tion härtill utgöra de av barnavårdsnämnderna omhändertagna barnen i 
de fattigvårdsunderstödda familjerna år 1947 i hela riket 15-5 %, på lands
bygden 111 % och i städerna 19-4 %. 

Antal understödstagare i förhållande till folkmängden. Antalet understöds-
tagare i procent av folkmängden (den 1 januari 1947) på landsbygden resp. 
i städerna länsvis samt i landskommuner av olika näringstyp framgår av 
tab. H. 

Förhållandet mellan antalet understödstagare och folkmängden visar nå
gon nedgång (från 5 s % år 1946 till 5 e % år 1947). Fattigvårdens hjälpverk
samhet har under de senaste åren varit av något större omfattning i stä
derna än på landsbygden, vilket framgår av nedanstående tablå. 
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Tab. H. Understödstagare i procent av folkmängden inom olika kommuntyper, 
länsvis år 1947. 

Stora skillnader föreligga emellertid — såsom framgår av tab. H — mel
lan olika lokala områden. Relativa antalet understödstagare växlar betyd
ligt mera på landsbygden (från 2-4 % i Jönköpings län till 12-9 % i Norr
bottens län) , än vad fallet är i städerna (från 3-9 % i Jönköpings och Hal
lands län till 8-i % i Västernorrlands län) . Landsbygdsmedeltalet under
skreds väsentligt i landskommunerna i Jönköpings, Hallands, Älvsborgs, 
Skaraborgs, Malmöhus, Kristianstads samt Göteborgs och Bohus län, vilka 
samtliga uppvisa tal understigande 3-5 %. Det största relativa antalet un
derstödstagare i riket finner man i landskommunerna i Norrbottens och 
Västernorrlands län. I län, där landskommunernas medeltal är högre än på 
landsbygden över huvud, ha städerna i allmänhet ett åtskilligt lägre tal än 
landskommunerna. I flertalet övriga län ha städerna därför högre medeltal 
än landskommunerna (jfr närmast följande avsnitt). Bland de fyra större 
städerna uppvisade Norrköping relativt sett de flesta understödstagarna 
(8-i % ) . I Stockholm och Göteborg var verksamheten något större än för 
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Tab. I. Fattigvårdssamhällena fördelade efter antalet understödstagare i förhållande 
till folkmängden, länsvis år 1947. 

städerna i allmänhet (6-8 resp. 64 % ) , medan Malmö uppvisade ett obetyd
ligt mindre antal understöds tagare per 100 invånare (5-3 % ) . 

Det råder rätt avsevärda olikheter mellan landskommuner av olika nä
ringstyp i avseende på understödsverksamhetens omfattning. I jordbruks
kommunerna var understödstagarnas relativa antal betydligt mindre (3-9 %) 
än inom övriga kommungrupper. Det högsta relativa antalet understöds-
tagare (7-s %) förekom i skogskommunerna. Understödsprocentens utveck
ling inom skilda kommuntyper under perioden 1939—1947 framgår av tab
lån på sid. 22. Med undantag för industrikommunerna, där fattigvårdens ut
bredning nådde sitt maximum år 1941, har det relativa antalet understödda 
i allmänhet stegvis sjunkit sedan år 1939. 
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Tab. J. Fattigvårdssamhällenas fördelning efter understödsfrekvensen åren 1939-1947. 

De regionala variationerna i understödsfrekvensen äro större än variatio
nerna efter kommunernas olika näringstyp. Inom exempelvis jordbrukskom
munerna växlar antalet understödstagare i förhållande till folkmängden 
mellan så vida gränser som 2 o % i Hallands län och 13-8 % i Norrbottens län 
samt inom industrikommunerna mellan 2-2 % i Göteborgs och Bohus län 
samt 14-7 % i Västernorrlands län. 

Fattigvårdssamhällenas fördelning efter understödsfrekvensen. Stora väx
lingar förekomma i understödsverksamhetens omfattning inom olika fattig
vårdssamhällen. I vissa kommuner ha fattigvårdsstyrelserna haft ingen eller 
endast obetydlig understödsverksamhet, under det att i andra kommuner 
verksamheten varit av stor — i vissa fall av mycket stor — omfattning. Tab. 
I, där fattigvårdssamhällena länsvis fördelats på ett antal grupper efter stor
leken av det tal, som anger antalet understödstagare i procent av folkmäng
den, belyser detta förhållande. 
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Förteckning över fattigvårdssamhällen med hög understödsfrekvens år 1947. 
Den efter kommunens namn stående bokstaven anger kommuntypen sålunda: 

j = jordbrukskommuner b = blandade kommuner ö = övriga kommuner 
s = skogskommuner i = industrikommuner 

På landsbygden hade 1 075 fattigvårdssamhällen eller 45 % av samtliga 
haft högst 3 understödstagare per 100 invånare. Av dessa hade 31 kommuner 
icke haft någon understödstagare alls under året. I övrigt hade 638 (27 % ) 
av landsbygdens fattigvårdssamhällen haft mellan 3 och 5 understödstagare 
per 100 invånare, 362 (15 %) mellan 5 och 7 samt återstående 299 (13 %) 
mer än 7. Fördelningen visar sålunda för landskommunernas del en utpräg
lad anhopning till procenttal, som understiga genomsnittliga antalet under
stödda personer per 100 invånare för hela landsbygden (54 %) . Städerna 
visa i motsats till landskommunerna stark koncentration till medelvärdet 
(5s %). Sålunda hade blott 5 (4 %) av dem högst 2 understödstagare per 100 
invånare, 62 (49 %) mellan 2 och 5 understödda personer per 100 invånare, 
43 (34 %) mellan 5 och 7 samt 16 (13 %) över 7. Landskommunernas 
osymmetriska fördelning med avseende på understödsfrekvensen samman
hänger — såsom visades i 1941 års fattigvårdsberättelse sid. 51 ff — hu
vudsakligen med att små kommuner till övervägande delen ha få understöds
tagare även sett i förhållande till sin ringa folkmängd. 

Av tab. J framgår, hur antalet av såväl landskommuner som städer med 
flera än 6 understödstagare per 100 invånare successivt minskat sedan år 
1939, medan antalet kommuner med lägre understödsfrekvens i motsvarande 
grad ökat. Talseriernas förskjutning sedan år 1939 åskådliggör den kraftiga 
minskning i fattigvårdens omfattning, som ägt rum under perioden. 

I en del fattigvårdssamhällen ha fattigvårdsstyrelserna haft en mycket om
fattande hjälpverksamhet. I 16 fattigvårdssamhällen, samtliga landskommu
ner, utgjorde antalet understödstagare mer än 15 % av folkmängden. Enär 

1 Kommunerna äro inom länen ordnade efter nnderstödsprocentens storlek är 1947. 
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Förteckning över fattigvårdssamhällen, som saknade understödstagare år 1947. 

intresset i särskilt hög grad knyter sig till dessa fattigvårdssamhällen, ha de 
upptagits i en nominativ förteckning i tablån på föregående sida. För vart 
och ett av dessa fattigvårdssamhällen angivas i tablån kommunernas nä
ringskaraktär och deras folkmängd (den 1 januari 1947). Dessutom redo
visas kommunvis antalet understödstagare i förhållande till folkmängden 
åren 1946 och 1947. För varje kommun angives dessutom den år 1947 beslu
tade kommunala utdebiteringen per skattekrona. 

Relativa antalet understödstagare i dessa 16 fattigvårdssamhällen med den 
högsta understödstagarfrekvensen utgjorde i 12 kommuner mellan 15 och 
20 % av folkmängden och i 4 mer än 20 %. Flertalet, eller 11 kommuner äro 
Norrlandskommuner belägna i Västernorrlands och Norrbottens län. 

Den höga understödstagarfrekvensen i nu angivna kommuner utgör i fler
talet fall ingen tillfällig företeelse, utan den har bestått sedan länge. Även om 
antalet understödstagare icke alltid överstigit 15 % av folkmängden, har 
det merendels under en lång följd av år varit mycket högt i förhållande till 
vad fallet varit i andra kommuner. Särskilt är detta förhållandet med Norr
landskommunerna. 

Av fattigvårdssamhällen med den högsta understödstagarfrekvensen i 
Västernorrlands län äro Ytterlännäs, Bjärtrå och Styrnäs belägna i Ådalens 
sågverksdistrikt och Alnö i trakten av Sundsvall, vilka områden under låg-
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konjunkturåren i början av 1930-talet drabbades av den omfattande krisen 
inom sågverksindustrin. På samma sätt finner man bland de mest fattig
vårdstyngda kommunerna i Norrbottens län flera av de kommuner i Kalix-
bygden, vilka redan vid mitten av 1920-talet hemsöktes av en kris inom 
sågverksindustrin. 

Den andra ytterligheten i fråga om understödstagarfrekvensens omfatt
ning representera de kommuner, som alldeles sakna understödstagare. Ifrå
gavarande 31 kommuner, vilka redovisas i den nominativa förteckningen i 
omstående tablå, höra allesammans till de minsta kommunerna i riket. 
Fattigvårdens omfattning i dessa landskommuner har sedan lång tid till
baka varit exceptionellt liten. 

V. Understödstagare med tilläggspension samt barn med 
särskilt barnbidrag eller bidragsförskott inom 

fattigvårdsklientelet. 

För en belysning av bl. a. fattigvårdens förhållande till vissa andra grenar 
av den samhälleliga hjälpverksamheten har sedan fattigvårdsstatistikens 
omläggning år 1939 inhämtats uppgifter om i vad mån understödstagarna åt
njuta tilläggspension (eller invalidunderstöd), särskilt barnbidrag eller bi
dragsförskott. Dessa voro de viktigaste former av understöd, som fattig
vårdens understödstagare under år 1947 uppburit vid sidan av den hjälp, 
som fattigvårdsmyndigheterna lämnat. Förutom dessa understödsformer 
förekommo emellertid även andra, såväl av offentlig natur, såsom sjukkasse
understöd, mödrahjälp, moderskapspenning e tc , som av enskilt ursprung, 
såsom arbetsgivarepension, livränta m. m., men de voro vid sidan av de tre 
nämnda av jämförelsevis underordnad betydelse, varför några uppgifter om 
dylika understöd tills vidare icke inhämtats. 

Dessa uppgifter om kombinerade understödsformer ha främst kommit 
till användning för en uppdelning av fattigvårdens understödsklientel i olika 
kategorier av understödstagare. En genomgående uppdelning på alla före
kommande kombinationer av skilda underslödsformer har av olika skäl 
icke ansetts nödvändig. I stället har som regel en fördelning endast skett på 
två huvudgrupper, nämligen på understödstagare med tilläggspension och 
övriga understödstagare. Tilläggspensionärerna, som bestå av ålderstigna 
och invalider, utgöra nämligen över hälften av samtliga understödstagare 
och skilja sig i väsentliga avseenden frän övriga understödstagare. Denna 
indelning av understödsklientelet i två huvudgrupper har tillämpats i flerta
let av de tabellsammanställningar, som härröra från den representativa delen 
av undersökningen. De familjer, där särskilt barnbidrag eller bidragsförskott 
utgått till barnen, ha hänförts till antingen den förra eller den senare huvud
gruppen, allteftersom huvudpersonen åtnjutit tilläggspension eller inte. 
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I det följande lämnas några uppgifter angående förekomsten i understöds
klientelet av understödsfall (resp. understödstagare) med tilläggspension, 
särskilt barnbidrag eller bidragsförskott. Det bör anmärkas, att de uppgif
ter, som fattigvårdsstyrelserna lämnat om dessa understödsformer, i en del 
fall varit ofullständiga i olika hänseenden, varför de anförda talen på sina 
håll äro för låga. 

Antal understödstagare med tilläggspension. Antalet tilläggspensionärer 
bland understödstagarna redovisas länsvis och för de större städerna i tab. 
4 i tabellbilagan. På grundval av det representativa materialet har i tab. K 
antalet familjer, i vilka någon av huvudpersonerna var tilläggspensionär, 
satts i relation till hela antalet familjer inom olika familjetyper, samt beräk
nats relativa antalet tilläggspensionärer bland vuxna understödstagare, män 
och kvinnor för sig. 

Drygt 136 000 understödstagare, varav 78 000 på landsbygden och inemot 
58 000 i städerna, hade enligt de föreliggande uppgifterna åtnjutit tilläggs
pension under hela redogörelseåret eller någon del därav. Av samtliga vuxna 
understödstagare hade enligt tab. K 51 % tilläggspension. Ifrågavarande 
andel var större i landskommunerna (55 %) än i städerna (47 % ) . Den va
rierade inom olika riksområden och kommuntyper. Proportionen tilläggs
pensionärer bland de vuxna understödstagarna var särskilt låg i övre Norr
land, nämligen 36 %. På landsbygden var procenttalet något större för män
nen (57) än för kvinnorna (53), under det att förhållandet var det mot
satta för städernas vidkommande (45 mot 48). 

I jämförelse med föregående år har antalet av fattigvården understödda 
tilläggspensionärer minskat med knappt 4 %. Då det totala antalet vård-
tagare samtidigt minskat rätt avsevärt, har andelen vuxna understödstagare 
med tilläggspension eller invalidunderstöd trots detta ökat något sedan före
gående redovisningsår (från 51i till 518 % ) . 

Antalet tilläggspensionärer över huvud under år 1947 kan erhållas genom 
pensionsstyrelsens statistik. Vid utgången av år 1946 uppgick antalet till-
läggspensionärer i hela riket till 464 000, varav 198 000 män och 266 000 
kvinnor. Deras antal ökade under år 1947 med 33 900 nytillkomna pen-
sionstagare, varav 16 100 män och 17 900 kvinnor. 

Sålunda erhöllo under år 1947 sammanlagt drygt 214 000 män och nära 
284 000 kvinnor tilläggspension, och hela antalet tilläggspensionärer ut
gjorde 498 000. I relation härtill uppgick antalet tilläggspensionärer med 
understöd av fattigvårdsstyrelserna till 27 %. 

Tab. K visar, att i landskommunerna 62 % och i städerna 52 % av samt
liga familjer vid sidan av understöd från fattigvårdsstyrelserna åtnjutit till-
läggspension under redogörelseåret eller någon del därav. De flesta tilläggs-
pensionärerna förekomma givetvis inom familjetyper med det största anta
let ålderstigna, nämligen bland familjer utan barn. Framför allt omfattar 
familjetypen ensam kvinna utan barn en mycket stor andel tilläggspensio-
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Tab. K. Antal understödsfall med tilläggspension i procent av samtliga familjer 
inom olika familjetyper. 

Representativs undersökningen. 

närer (72 % ) , närmast följd av gifta par utan barn (67 %) , medan endast 
13 % haft tilläggspension bland gifta par med barn. 

Förekomsten av tilläggspensionärer inom fattigvårdsklientelet växlar med 
understödstagarfrekvensens storlek. I 1941 års fattigvårdsberättelse visades, 
att andelen tilläggspensionärer bland understödstagarna var högst i kom
muner med relativt få understödstagare och minskade på det hela taget med 
understödstagarfrekvensens tilltagande storlek. 

Åldersfördelningen bland tilläggspensionärerna i fattigvårdsklientelet re
dovisas för olika familjetyper i annat sammanhang (tab. D, sid. 16). Med 
hjälp av uppgifterna från den representativa undersökningen har det totala 
antalet understödda tilläggspensionärer beräknats inom olika köns- och 
åldersgrupper, vilka satts i relation till samtliga tilläggspensionärer under 
år 1947 enligt pensionsstyrelsens uppgifter. Dessa siffror redovisas i efter
följande tablå. 

1 Ensamma barn ha icke särredovisats i tabellen, dä deras antal Sr alltför litet, för att man 
pä grundval av den representativa undersökningen skall kunna draga några slutsatser om denna 
familjetyp. 
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Tab. L. Relativa antalet understödsfall med tilläggspension inom olika hjälpformer. 
Representativa undersökningen. 

Av åldringar fyllda 67 år med tilläggspension hade 20 % anlitat fattig
vården för sin försörjning, medan andelen invalider med tilläggspension, 
som sökt hjälp av fattigvården, var långt större eller 34 %. Proportionen fat-
tigvårdsunderstödda tilläggspensionärer var något mindre för männen 
(22 %) än för kvinnorna (25 % ) . 

1 Uppgifterna bygga pä den representativa undersökningen. 
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Frekvensen av tilläggspensionärer är avsevärt större bland vårdtagarna 
på fattigvårdsanstalter än bland övriga understödstagare, vilka senare emel
lertid icke uppvisa några större skillnader sinsemellan, såsom framgår av 
tab. L. Av samtliga familjer, där någon av familjemedlemmarna vårdats på 
kommunernas fattigvårdsanstalter, hade på landsbygden 86 % och i städer
na 76 % åtnjutit tilläggspension. Inom övriga hjälpformer var tilläggspen
sionärernas andel av understödsklientelet betydligt mindre (39—60 % ) . 

Antal understödsfall med särskilt barnbidrag eller bidragsförskott. I tab. 
4 i tabellbilagan lämnas länsvis uppgifter på hur många barn i de av fattig
vårdsstyrelserna understödda familjerna, som åtnjutit särskilt barnbidrag 
eller bidragsförskott. Sådant barnbidrag utgår till föräldralösa eller fader
lösa barn och till vissa invaliders barn.1 De här lämnade uppgifterna avse 
hela antalet barn i de familjer, som åtnjutit dylika bidrag, oavsett om de 
direkt eller indirekt understötts av fattigvården eller varit omhändertagna 
av barnavårdsnämnden. I tab. M har på grundval av det representativa ma
terialet antalet fattigvårdsunderstödda familjer med särskilt barnbidrag 
eller bidragsförskott satts i procent av hela antalet understödsfall med barn 
inom olika familjetyper. Vidare har antalet barn, som åtnjutit någon av ifrå
gavarande förmåner, ställts i relation till hela antalet barn inom understöds
klientelet dels för familjer, som dessutom åtnjutit tilläggspension, dels för 
övriga familjer. 

De barn i de av fattigvården understödda familjerna, som åtnjutit sär
skilt barnbidrag under hela redovisningsåret eller någon del därav, utgjorde 
i hela riket 14100 eller 13 % av hela antalet redovisade av fattigvår
den understödda eller av barnavårdsnämnderna omhändertagna barn i samt
liga de familjer, som understötts av fattigvårdsstyrelserna. I landskommu
nerna var motsvarande antal 9 400 barn och i städerna inemot 4 700. Det 
relativa antalet barn med särskilt barnbidrag var — såsom framgår av 
tab. M — större på landsbygden (15 %) än i städerna (11 % ) . Sedan år 1946 
har det absoluta antalet barn minskat med inemot 1 600, därav på landsbyg
den med 1 400 och i städerna med 200. Relativt sett utgör nedgången för 
hela riket 10 %. Den minskning, som samtidigt ägt rum av hela antalet 
barn i de fattigvårdsunderstödda familjerna, utgjorde endast drygt 2 %. 

Denna minskning av de särskilda barnbidragen torde förklaras av att 
antalet tilläggspensionärer med barn har minskat rätt väsentligt under året. 
Enligt den representativa undersökningen skulle minskningen vara över 
700 familjer. Hela antalet barn, som åtnjutit särskilt barnbidrag under nå
gon del av år 1947, utgjorde enligt pensionsstyrelsens statistik 40100. 
Dylikt bidrag utgick nämligen vid utgången av år 1946 till 34 400 barn, och 
under loppet av år 1947 utfärdades särskilt barnbidrag till ytterligare 5 700 
barn. En avsevärd del eller icke mindre än 35 % av samtliga barn med 

1 Det bör sålunda ej förväxlas med sådant allmänt barabidrag, som fr. o. m. år 1948 utgår 
till varje barn under 16 ar. 
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Tab. M. Relativa antalet understödsfall resp. barn med särskilt barnbidrag eller 
bidragsförskott inom olika familjetyper. 

Representativa undersökningen. 

särskilt barnbidrag tillhöra alltså familjer, som åtnjutit understöd av fattig
vården. 

Antalet familjer med understöd av fattigvården, som uppburit särskilt 
barnbidrag till ett eller flera av sina barn under året, utgjorde enligt tab. M 
ungefär 16 % av samtliga understödda familjer med barn; i landskommu
nerna var motsvarande tal 19 % och i städerna 13 %. 

På grundval av det representativa materialet kan man beräkna hela an-

1 Ensamma bara ha icke gftrredorisats i tabellen, då dera» antal är alltför litet, för att man pä 
grundval av den representativa undersökningen skall kunna draga nägra slutsatser om denna 
familjetyp. 

3—492780 
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talet fattigvårdsunderstödda familjer med särskilt barnbidrag till 7 200 i hela 
riket, varav 4 500 på landsbygden och 2 700 i städerna. 

Frekvensen av särskilda barnbidrag är givetvis störst bland understöds-
tagare med tilläggspension. Även bland ensamstående kvinnor, som tillhöra 
gruppen övriga understödstagare, är den jämförelsevis stor. Särskilt barnbi
drag har sålunda enligt tab. M utgått till 72 av 100 barn bland de fattig
vårdsunderstödda tilläggspensionärerna. Av 100 barn till ensamma kvinnor 
bland understödstagare utan tilläggspension hade 27 åtnjutit särskilt barn
bidrag. I övriga familjetyper utan tilläggspension är relativa antalet under
stödsfall med barn, som åtnjutit särskilt barnbidrag, obetydligt. 

Bidragsförskott hade enligt de föreliggande uppgifterna utgått till drygt 
7 000 barn i de av fattigvårdsstyrelserna understödda familjerna, därav till 
nära 2 000 barn på landsbygden och icke fullt 5 000 barn i städerna. Detta 
motsvarar för hela riket inemot 7 % och för landsbygd och städer drygt 3 
resp. nära 11 % av samtliga redovisade barn i de familjer, som understötts 
av fattigvården, ökningen sedan föregående år har varit obetydlig. 

Antalet barn, som under någon del av år 1947 åtnjutit bidragsförskott, 
utgjorde enligt barnavårdsnämndernas uppgifter till barnavårdsstatistiken 
för samma år 25 200, varav i landskommunerna 11 100 och i städerna 14 100. 
Enligt dessa siffror skulle icke mindre än 28 %, på landsbygden 19 % och 
i städerna 35 %, av samtliga barn med bidragsförskott tillhöra familjer med 
understöd av fattigvården. 

Inom gruppen ensamma kvinnor med barn, som huvudsakligen kommer i 
fråga för erhållande av bidragsförskott, hade 26 % av samtliga under
stödsfall åtnjutit bidragsförskott till något eller några av barnen. Antalet 
understödda familjer med bidragsförskott utgjorde en i det närmaste dub
belt så stor andel av understödsklientelet i städerna som på landsbygden. 

Med ledning av det representativa materialet kan man beräkna antalet 
fattigvårdsunderstödda familjer med bidragsförskott till inemot 4 300, därav 
på landsbygden nära 1 400 och i städerna 2 900. Föregående år utgjorde 
samma antal 4 600, varav på landsbygden 1 700 och i städerna 2 900. 

VI. Fördelningen av understödsfallen efter understödets 
beskaffenhet. 

Fattigvårdens huvudformer. Fattigvårdsstyrelsernas hjälp lämnas i en 
mångfald olika former, som dock kunna inordnas under vissa huvudrubri
ker. I fattigvårdslagen nämnas såsom fattigvårdens huvudformer understöd 
i hemmet, utackordering i enskilt hem och anstaltsvård. Vid redovisningen 
av understöden till fattigvårdsstatistiken skola dessa emellertid efter sin 
beskaffenhet av uppgiftslämnarna fördelas på fyra huvudgrupper, nämligen 
hemunderstöd, vård på fattigvårdsanstalt, vård på sjukvårdsanstalt samt 
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Tab. N. Understödsfallens fördelning efter understödets beskaffenhet 
inom olika familjetyper. 

Representativa undersökningen. 

annan av fattigvårdsstyrelsen lämnad hjälp. De grunder, efter vilka under
stödens fördelning på dessa grupper sker, finnas angivna i redogörelsen för 
år 1944, till vilken hänvisas. 

I det följande lämnas först vissa uppgifter om hur understödsfallen under 
redovisningsåret fördelade sig på respektive hjälpformer och vissa kombina
tioner av dessa, varefter redogörelsen i kap. VII—X lämnar ytterligare upp
gifter angående var och en av de fyra särskilda huvudformerna. Det bör an-

1 I en del fall i kombination med »annan hjälp». 
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Tab. O. Understödsfallens fördelning efter understödets beskaffenhet bland tilläggs-
pensionärer och övriga understödstagare. 

Representativa undersökningen. 

märkas, att familjer (personer), som under året erhållit hjälp i flera for
mer, i det senare sammanhanget redovisas under var och en av de särskilda 
hjälpformerna. 

Förekomsten av hemunderstöd, översikter av de fattigvårdsunderstödda fa
miljernas fördelning på respektive hjälpformer lämnas i tab. N och O, vilka 
grunda sig på det representativa materialet. Någon fullständig redovisning 

1 I en del fall i kombination med >annan hjälp>. 
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av samtliga förekommande kombinationer av de olika hjälpformerna har 
icke ansetts nödvändig. Den begränsningen har därför vidtagits, att de rela
tivt få familjer, till vilka »annan hjälp» utgått jämte hemunderstöd eller 
anstaltsvård, icke särredovisats i tabellerna utan hänförts till det eller de 
slag av understöd, som de eljest erhållit. 

Av samtliga familjer, som under år 1947 fingo hjälp av fattigvårdsstyrel
serna, hade enligt tab. N 64 % åtnjutit hemunderstöd någon gång under 
året, drygt 55 % hade erhållit hemunderstöd enbart eller hemunderstöd och 
»annan hjälp», medan följaktligen nära 9 % jämte hemunderstöd lämnats 
vård på anstalt av något slag (i regel sjukhus). Understöd i hemmet var 
vanligare i städerna, där sådan hjälp hade utgått i 72 % av understödsfallen, 
än på landsbygden, där motsvarande andel utgjorde 57 %. De familjer, som 
åtnjutit hemunderstöd enbart (eller dessutom »annan hjälp»), utgjorde i 
städerna 61 % och på landsbygden 50 %. I kombination med anstaltsvård 
förekom hemunderstöd något oftare i städerna än på landsbygden. Både 
i städerna och på landsbygden var hemunderstöd likväl den ojämförligt van
ligaste hjälpformen. Andelen hemunderstödda familjer är i stort sett oför
ändrad sedan år 1946. 

Hemunderstöd var en vanligare hjälpf orm bland underslödstagare utan 
tilläggspension än bland tilläggspensionärer, som tab. O visar. Särskilt i 
städerna uppvisa de förstnämnda understödstagarna en mycket stor andel 
hemunderstödda (73 % ) . 

Inom samtliga familjetyper, med undanlag för ensamma män utan barn, 
utgjorde hemunderstödet den dominerande hjälpf ormen, såsom framgår av 
tab. N. Av naturliga skäl förekom dylik hjälp i väsentligt större utsträck
ning bland barnfamiljer än bland familjer utan barn, oftast sålunda bland 
ensamma kvinnor med barn (87 %) och bland äkta makar med barn (77 %, 
därav 14 % i samband med vård å sjukvårdsanstalt), minst ofta bland en
samma män utan barn (45 %) och bland ensamma kvinnor utan barn 
(66 % ) . Den större relativa frekvensen av hemunderstöd bland städernas 
understödstagare jämförd med landsbygdens är genomgående för samtliga 
familjetyper. 

11941 års fattigvårdsberättelse (sid. 75 ff), till vilken hänvisas, har påvisats, 
att hemunderstödets andel i understödsverksamheten i allmänhet stiger ju 
större den totala understödsprocenten är och ju större kommunen är. De 
i det föregående konstaterade olikheterna i understödsformernas utbred
ning på landsbygd och i städer ha gett en antydan härom. Förklaringen här
till får sökas i att tendenser till större återhållsamhet inom den kommunala 
understödspolitiken måste påverka hemunderstödsverksamheten starkare än 
anstaltsvården, som har en mer nödtvungen karaktär. 

Förekomsten av anstaltsvård. Vård på anstalter av olika slag, såväl enbart 
som i kombination med andra hjälpformer, hade enligt tab. N lämnats i 39 % 
av hela antalet understödsfall. Anstallsvård förekom något oftare på lands
bygden (42 % av understödsfallen) än vad fallet var i städerna (36 % ) . Det 
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ligger i sakens natur, att frekvensen av anstaltsvård måste vara relativt hög 
inom den kategori av understödstagare, där antalet sjuka, åldringar och 
orkeslösa är störst, nämligen bland tilläggspensionärer. Sålunda hade enligt 
tab. O i 43 % av pensionärsfamiljerna men i endast 35 % av övriga familjer 
någon av familjemedlemmarna lämnats anstaltsvård. Förekomsten av an
staltsvård är därför också störst inom familjetyper med relativt många 
tilläggspensionärer. Bland ensamma män utan barn utgjorde anstaltsvården 
sålunda enligt tab. N den vanligaste hjälpformen (57 % ) . Den minsta 
andelen anstaltsvårdade (endast 17 %) förekom bland ensamma kvinnor 
med barn. 

Vad de olika slagen av anstaltsvård beträffar, finner man av tab. N, att 
vården pä sjukvårdsanstalt var vanligast både på landsbygden och i stä
derna. Detsamma gäller för var och en av de särskilda familjetyperna. Av 
hela antalet familjer med understöd av fattigvården hade på landsbygden 
28 % och i städerna 23 % erhållit hjälp i form av vård på sjukvårdsanstalt, 
därav 21 resp. 13 % enbart på sjukvårdsanstalt. Vård på fattigvårdsanstalt 
hade 15 % av samtliga understödsfall åtnjutit, därav 12 % enbart på fattig
vårdsanstalt. 

Bland tilläggspensionärer förekom enligt tab. O vård på fattigvårdsanstalt 
nästan lika ofta (21 %) som vård på sjukvårdsanstalt (23 % ) . På landsbyg
den var den senare vårdformen dock vanligare (27 %) än den förra (22 % ) . 
Bland övriga understödstagare var vård på sjukvårdsanstalt (29 %) långt 
vanligare än vård på fattigvårdsanstalt (6 % ). För denna kategori av under
stödstagare var den senare vårdformen vanligare i städerna än på lands
bygden. Att sålunda det relativa antalet på fattigvårdsanstalt vårdade var 
större i städerna än på landsbygden, beror i någon mån på att städerna äro 
rikligare försedda med egna fattigvårdsanstalter med därtill hörande av
delningar för sinnessjuka och kroniskt sjuka. 

Förekomsten av »annan hjälp». Förekomsten av >annan hjälp» antingen 
enbart eller i kombination med övriga hjälpformer framgår av lab. P, som 
grundar sig på den representativa undersökningen. 

Det relativa antalet understödsfall, i vilka »annan hjälp» utgått, utgjorde 
i hela riket 20 %. Ifrågavarande understödsfall voro talrikare i landskom
munerna (23 %) än i städerna (16 % ) . Till över 5 % av samtliga under
stödda familjer utgick enbart »annan hjälp». De sistnämnda fallen, i vilka 
hjälpen merendels torde ha bestått av utackordering i enskilt hem, voro 
mycket vanligare på landsbygden (8 % ) , än vad fallet var i städerna (3 % ) . 
»Annan hjälp» i samband med vård på anstalt torde för det mesta ha bestått 
av utrustning för intagning på anstalterna i fråga, utlägg för resor o. dyl. 
Sådan hjälp har utgått i 8 % av samtliga understödsfall. 
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Tab. P. Relativa antalet understödsfall, som erhållit »annan hjälp». 
Representativa undersökningen. 

VII. Vård på fattigvårdsanstalt. 
Antal vårdtagare m. m. De personer, som under längre eller kortare tid på 

fattigvårdsstyrelsernas bekostnad vårdats på kommunernas faltigvårdsan-
stalter, inräknat deras anstalter eller avdelningar för kroniskt sjuka och 
sinnessjuka, utgjorde under år 1947 till antalet ungefär 34 500. Dessa vård
tagare redovisas länsvis och för de större städerna i tab. 2 i tabellbilagan 
fördelade på vuxna män och kvinnor samt barn, varjämte i tablån nedan 
lämnas en sammanfattning av dessa uppgifter för olika lokala områden 
samt en översikt av förändringarna i vårdtagarnas antal sedan föregående 
år. 
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Dessa uppgifter avse icke hela antalet vårdtagare på kommunernas fat
tigvårdsanstalter under året. De personer, som inackorderat sig på ifråga
varande anstalter och själva betalat för vården, alltså utan bidrag av fat
tigvårds karaktär, inbegripas nämligen icke i dessa siffror. Vissa uppgifter 
om dessa kunna dock erhållas genom en speciell undersökning, som utfördes 
1946 och publicerades i fattigvårdsberättelsen för detta år. 

Av föregående tablå framgår, att vårdtagarna på fattigvårdsanstalterna 
minskat i såväl landskommunerna som städerna (med ca 4 resp. 2 % se
dan år 1946). Särskilt stor har minskningen varit i ös t ra Götaland och i 
Stockholms stad. 

Vårdtagarnas fördelning på män och kvinnor samt barn företer en del 
olikheter mellan olika lokala områden, vilka i huvudsak framgå av tablån. 
På landsbygden voro de kvinnliga vårdtagarna något talrikare (51 %) än 
männen (49 % ) , medan förhållandet var det motsatta i städerna (46 % 
kvinnor och 53 % män) . I de två största städerna voro kvinnorna avsevärt 
färre i jämförelse med männen (40 resp. 38 % mot 60 resp. 62 % ) . Blott 
omkring 1 % av vårdtagarna voro barn. 

Vårdtagarnas sammansättning i familjehänseende framgår av följande 
från den representativa undersökningen hämtade uppgifter. 

Det i denna tablå redovisade antalet understödsfall är något lägre än 1/5 

av antalet vårdtagare i motstående tablå, emedan det förekommit, att två 
och någon gång tre eller flera personer tillhörande samma familj under 
året varit intagna på fattigvårdsanstalt. Emellertid ligger det i sakens natur, 
att det stora flertalet eller, som tablån ovan utvisar, omkring 90 % av de 
understödsfall, i vilka hjälp lämnats i form av vård på ålderdomshem och 
liknande anstalter, utgöras av ensamstående män och kvinnor. På lands
bygden voro de ensamma männen något färre, i städerna däremot talrikare 
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än de ensamma kvinnorna. Endast omkring 9 % av understödsfallen till
hörde familjetypen gifta par, och av dessa hade endast omkring y , minder
åriga barn. Det bör måhända påpekas, att i sistnämnda fall i regel icke bar
nen utan endast fadern eller modern vistats på fattigvårdsanstalt. I det få
tal fall, då ensamma män eller ensamma kvinnor med barn varit intagna 
på fattigvårdsanstalt, ha de emellertid ofta vistats där tillsammans med bar
nen, vilka då räknats som vårdtagare. Det synes dock utan undantag ha va
rit fråga om helt tillfällig vård, tills man hunnit ordna för dem på annat 
sätt. Detsamma gäller de sällsynta fall, då ensamma barn varit intagna på 
fattigvårdsanstalt. 

Någon fördelning av vårdtagarna efter ålder kan icke göras på grundval av 
föreliggande uppgifter men väl av vårdfallen efter hemortsrättsledarens 
ålder. Sistnämnda fördelning torde dock i stort sett ansluta sig till den 
förra, då vårdtagarna enligt det föregående till 90 % utgöras av ensamstå
ende vårdtagare. En översikt av vårdfallens fördelning efter huvudperso
nens ålder lämnas därför i följande tablå, vilken grundar sig på den repre
sentativa undersökningen : 

De högsta åldrarna äro självfallet starkt representerade bland vårdla
garna på fattigvårdsanstalterna, ojämförligt starkare än i hela understöds
klientelet. I fråga om ungefär 67 % av samtliga vårdfall var sålunda hu
vudpersonen 67 år och däröver. Av tilläggspensionärerna voro 75 % och av 
övriga understödstagare 31 % över denna ålder. Städernas vårdtagare voro 
i båda fallen genomsnittligt yngre än landsbygdens. Särskilt gällde detta 
understödstagare utan tilläggspension. 

Antal vårddagar. Enligt tab. Q, som grundar sig på det representativa 
materialet, utgjorde den genomsnittliga vårdtiden under år 1947 för perso
ner, som varit intagna på fattigvårdsanstalt, 255 dagar. Den var längre på 
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Tab. Q. Vårdtagare på fattigvårdsanstalt, fördelade efter vårdtiden. 
Representativa undersökningen. 

landsbygden än i städerna (268 mot 239 dagar) . I 1945 års fattigvårdsberät
telse, till vilken må hänvisas, påvisades, att stora skillnader råda mellan 
de olika länen. 

Skilda omständigheter kunna tänkas medverka till dessa variationer. 
En viktig orsak är, att ålderdomshemmen i olika omfattning emottaga för 
tillfällig försörjning personer med oregelbunden sysselsättning och utan 
ordnade hemförhållanden. I själva verket förekomma två tämligen skarpt 
avgränsade typer av vårdtagare, nämligen å ena sidan de som äro varak
tigt omhändertagna, å andra sidan de som endast tillfälligt söka sin till
flykt till fattigvårdsanstalterna. Man finner i tab. Q, att endast ett fåtal 
personer hade en vårdtid, som ungefär motsvarade den genomsnittliga; i 
stället hade, om man ser till hela riket, över hälften av antalet vårdtagare 
vistats hela året på fattigvårdsanstalt, medan för omkring 2/10 vårdtiden ej 
översteg 3 månader. Av de sistnämnda torde det stora flertalet ha varit till
fälliga vårdtagare, ehuru givetvis även en del varaktigt omhändertagna kun
na ha vårdats under så pass kort tid, nämligen sådana som avgått under 
året (genom döden eller på annat sätt) och sådana som tillkommit. Att den 
genomsnittliga vårdtiden var kortare i städerna än på landsbygden, förkla
ras av att andelen av tillfälliga vårdtagare tydligen var högre i förra fallet. 
På samma sätt torde de flesta av de ovannämnda olikheterna mellan länen 
kunna förklaras. 

Den längsta vistelsetiden på ifrågavarande anstalter uppvisa helt natur
ligt tilläggspensionärerna. Enligt tab. Q hade nära 60 % av dem vistats där 
hela året. Motsvarande andel för övriga understödstagare utgör knappt 2/5. I 
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båda fallen uppvisar landsbygden procentuellt betydligt flera varaktigt om
händertagna vårdtagare än städerna. En stor del tillfälliga vårdtagare på
träffas bland vårdtagare utan tilläggspension, av vilka ungefär var tredje 
vistats pä fattigvårdsanstalt högst 90 dagar. Bland tilläggspensionärerna 
hade endast var sjätte vårdtagare en så kort vårdtid. 

Beträffande kostnaderna för vården på fattigvårdsanstalterna hänvisas 
till den särskilda undersökningen i 1946 års fattigvårds berättelse. 

VIII. Vård på sjukvårdsanstalt. 

Antal vårdtagare m. m. Antalet personer, lör vilka fattigvårdsstyrelserna 
under år 1947 helt eller delvis bekostade en längre eller kortare tids vis
telse på sjukvårdsanstalter, uppgick till ca 58 000. De redovisas länsvis och 
för de större städerna i tab. 2 i tabellbilagan. Deras fördelning på män, 
kvinnor och barn samt olika lokala områden framgår av efterföljande tablå. 

Antalet understödstagare på sjukvårdsanstalterna har för hela riket 
minskat med 4 % sedan föregående år. Endast övre Norrland och Stock
holms stad förete någon mer betydande ökning, 6 resp. 5 %. 

I hela riket voro de manliga vårdtagarna något flera än de kvinnliga 
(49 mot 45 % ) . Denna övertalighet var kraftigare markerad på landsbyg
den (50 mot 45 % ) , under det att någon nämnvärd skillnad ej fanns för 
städernas del. Särskilt utpräglad var männens övervikt i ös t ra Götaland 
samt i Skåne, Blekinge och Halland. Andelen barn varierade högst avsevärt. 
Lägst var den inom ös t ra Götaland (4 % ) , högst i Malmö stad (15 % ) . 
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De familjer, som erhållit fattigvårdsstyrelsernas hjälp för vård av någon 
familjemedlem på sjukvårdsanstalt, fördela sig på familjetyper såsom fram
går av följande tablå, vilken grundar sig på den representativa undersök
ningen. 

Här liksom i fråga om vården på fattigvårdsanstalter är antalet redovisade 
understödsfall något mindre än y6 av antalet vårdtagare i ovanstående tablå, 
enär det emellanåt förekommit, att två eller flera personer tillhörande 
samma familj under året varit intagna på sjukvårdsanstalt. Den i tablån 
återgivna fördelningen efter familjetyp skiljer sig av naturliga skäl betyd
ligt från motsvarande fördelning bland de understödstagare, som erhållit 
vård på fattigvårdsanstalt. Den överensstämmer däremot någorlunda väl 
med motsvarande fördelning bland samtliga understödsfall (jfr tab. B) . 
Likväl äro bland sjukvårdsfallen ensamma män utan barn företrädda i 
större omfattning (37 % mot 28 % ) , medan ensamma kvinnor utan barn 
förekomma i motsvarande, mindre utsträckning (31 % mot 3 9 % ) . Barn
familjernas andel av samtliga understödsfall, som erhållit vård på sjuk
vårdsanstalt, var i stort sett densamma som inom hela understödsklientelet. 
Det måste emellertid i övervägande grad varit föräldrarnas sjukvård, som 
föranlett dessa familjers fattigvårdsbehov, alldenstund barnen enligt det 
föregående utgjorde blott ungefär 1/4 så stor andel bland vårdtagarna på 
sjukvårdsanstalterna som bland understödstagarna över huvud. 

Fördelningen av vårdfallen på sjukvårdsanstalterna efter huvudperso
nens ålder framgår i stora drag av efterföljande sammanställning, grundad 
på den representativa undersökningen. Denna åldersfördelning torde i stora 
drag överensstämma med de egentliga vårdtagarnas. 
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Det utmärkande för åldersfördelningen bland vårdfallen på nu ifrågava
rande anstalter är, att de arbetsföra åldrarna äro väsentligt talrikare repre
senterade än inom hela understödsklientelet (jfr tab. D) . Åldrarna under 
60 år omfatta sålunda ca 73 % av vårdfallen i det förra fallet mot ungefär 
50 % av understödsfallen i det senare. Dessa skiljaktigheter gälla såväl 
landsbygd som städer. Särskilt bland tilläggspensionärerna skiljer sig ål
dersfördelningen bland vårdfallen på sjukvårdsanstalterna starkt från den
samma inom pensionärsgruppen bland samtliga understödsfall. Åldrarna 
under 60 år voro, relativt sett, mer än dubbelt så talrika i förra fallet (60 % ) 
som i det senare (28 % ) . Bland övriga understödstagare äro skillnaderna 
betydligt mindre. 

Antal vårddagar och vårdens värde. Enligt tab. R, som grundar sig på det 
representativa materialet, utgjorde den genomsnittliga vårdtiden för samtliga 
på sjukvårdsanstalt intagna understödstagare 179 dagar (på landsbygden 
210 dagar, i städerna 138 dagar) . Enligt 1945 års fattigvårdsberättelse, till 
vilken hänvisas, råda stora olikheter med avseende på vårdtiden inom 
skilda län. Dessa variationer i den genomsnittliga vårdtiden sammanhänga 
förmodligen främst med olikheter i >fråga om fattigsjukvårdens organisa
tion, förekomsten av anstalter för specialvård o. dyl. 

Understödsklientelet på sjukvårdsanstalterna är liksom fattigvårdsanstal
ternas klientel mycket ojämnt fördelat i fråga om vårdtiden. Vårdtagarna 
kunna även här i stort sett uppdelas på två typer, å ena sidan tillfälliga och 
å den andra varaktiga vårdfall. Detta framgår av tab. R, som visar, att in
emot V. av samtliga understödstagare hade vistats på sjukvårdsanstalterna 
praktiskt taget hela året, medan ungefär lika många hade erhållit sådan 
vård under kortare tid än tre månader. Andelen varaktigt vårdade under-
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Tab. R. Vårdtagare på sjukvårdsanstalt, fördelade efter vårdtiden. 
Representativa undersökningen. 

stödstagare på sjukvårdsanstalter har under senare år i stort sett ökat, vil
ket medfört, att medelantalet vårddagar för understödstagare intagna på 
sjukvårdsanstalt ökat från 160 dagar år 1941 till 179 dagar år. 1947. Det lig
ger i sakens natur, att de tillfälliga vårdtagarna äro långt talrikare före
trädda på sjukvårdsanstalterna än på fattigvårdsanstalterna. Mellan till-
läggspensionärer och övriga vårdtagare på sjukvårdsanstalterna förefinnes 
en väsentlig skillnad i avseende på vårdtiden. I förra fallet spela givetvis 
ålderdomssjukdomar, kroniska kroppssjukdomar o. dyl. en stor roll som 
orsak till sjukhusvistelsen, vilket gör att varaktig vård blir förhärskande. 
Inom den andra kategorien av vårdtagare överväga synbarligen akuta sjuk
domsfall, vilka föranleda endast en kortare sjukhusvistelse. Genomsnittliga 
vårdtiden var bland övriga vårdtagare 113 dagar, bland tilläggspensionä
rerna däremot mer än dubbelt så lång (245 dagar). I städerna synas de till
fälliga vårdtagarna i båda fallen på det hela taget vara betydligt talrikare, 
relativt sett, än på landsbygden. 

Enligt tab. 2 i tabellbilagan uppgives det totala värdet av den vård, som 
understödstagarna under år 1947 erhållit på sjukvårdsanstalt, till inemot 
20 milj. kr. Av denna summa kommo nära 13 milj. kr på landsbygden och 
ca 7 milj. kr på städerna. Dessa belopp motsvara dock på intet sätt de verk
liga kostnaderna för sjukhusvården. De uppgivna kostnaderna äro i allmän
het beräknade med utgångspunkt från de låga avgifter, som fattigvårds
samhällena erlägga till länslasarett och andra allmänna sjukvårdsanstalter. 

1 Tillhörande samma familj. 
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Följaktligen är även det genomsnittliga värdet per vårddag lågt. Det upp
gick på landsbygden till 1 so kr och i städerna till 2-u kr. Kostnaden har sti
git något sedan år 1946. 

IX. Hemunderstöd. 

Antal understödsfall m. m. Antalet familjer, som av fattigvårdsstyrelserna 
lämnats understöd i hemmet kontant eller in natura under år 1947, redovi
sas länsvis och för de större städerna i tab. 3 i tabellbilagan. De utgjorde 
139 000, varav 65 000 på landsbygden och 74 000 i städerna. I jämförelse 
med föregående år har deras antal undergått vissa förändringar, vilka 
i huvudsak framgå av de uppgifter, som sammanställts i tab. S. Sedan 
år 1946 har antalet understödsfall med hemunderstöd i landskommunerna 
minskat med 5 % och i städerna ökat med 3 %. Utvecklingen i antalet hem-
understödda familjer är alltså i stort sett likartad med utvecklingen för hela 
antalet understödsfall inom fattigvården (jfr sid. 12). Variationerna inom 
olika riksområden och kommuntyper äro emellertid mera framträdande 
beträffande hemunderstöden. Exempelvis noteras för skogskommunerna 
en minskning med ej mindre än 10 %. Stockholms stad kunde å andra si
dan uppvisa en ökning med 7 %. 

De hemunderstödda familjernas fördelning på olika familjetyper, vilken 
återgives i tab. T, skiljer sig från motsvarande fördelning inom fattigvårds
klientelet i dess helhet (jfr tab. B), särskilt därigenom att ensamma män 
utan barn inom den förstnämnda gruppen av understödsfall äro företrädda 
i relativt mindre omfattning än vad fallet är bland samtliga understödsfall 
(20 % mot 28 %) . Ensamma kvinnor med barn förekomma emellertid oftare 
bland fallen med hemunderstöd än bland samtliga (9 % mot 6 % ) . 

Ensamma kvinnor utan barn utgöra den dominerande familjetypen bland 
tilläggspensionärerna med hemunderstöd (53 %) , liksom fallet är inom 
understödsklientelet i dess helhet bland pensionärerna (50 %). De voro 
relativt flera i städerna (58 %) än på landsbygden (48 %) . Även i övrigt 
visar uppdelningen på tilläggspensionärer och övriga understödstagare en 
fördelning av fallen på familjetyper, som nära ansluta sig till den för fat
tigvårdsfamiljerna i allmänhet gällande. Detta följer av att nära 2/3 av samt
liga understödsfall åtnjutit hemunderstöd. 

Antalet personer i de familjer, som åtnjutit hemunderstöd, utgjorde i det 
representativa materialet 54 165 och beräknas ha varit fem gånger så många, 
dvs. i runt tal 270 900 bland samtliga fattigvårdsunderstödda. Av tablån å 
sid. 49 framgår det på motsvarande sätt beräknade antalet vuxna män 
och kvinnor samt barn, vilka kommit i åtnjutande av hemunderstöd, dels på 
landsbygden och i städerna dels bland tilläggspensionärer och övriga un
derstödstagare. 
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Tab. S. Antal understödsfall med hemunderstöd åren 1947 och 1946. 

Tab. T. Familjer, i vilka en eller flera personer åtnjutit hemunderstöd, fördelade 
på familjetyper. 

Representativa undersökningen. 
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Med avseende på hemortsrättsledarens ålder förete de hemunderstödda fa
miljerna den fördelning, som framgår av tab. U. På det hela taget skiljer 
sig ej heller åldersfördelningen i någon mera väsentlig grad från densam
ma inom hela fattigvårdsklientelet (jfr tab. D). Dock synas bland tilläggs
pensionärerna åldrarna över 60 år vara något talrikare representerade bland 
de hemunderstödda än bland understödsfallen över huvud. 

Understödets varaktighet. På formuläret för de statistiska uppgifterna skall 
angivas det antal kalendermånader, under vilka hemunderstöd av något slag 
utgått till de redovisade familjerna. Denna redovisningsmetod har valts för 
att på enklast möjliga sätt erhålla en ungefärlig uppfattning om understöds
fallens fördelning efter hjälpens varaktighet och för att i nämnda hänseende 
möjliggöra en enhetlig behandling av såväl de understödsfall, vilka omfattat 
en bestämd tid, som de fall då understöd lämnats vid enstaka tillfällen, mel
lan vilka vederbörande icke fått hjälp. Metoden har emellertid vissa svagheter. 
Understöd av engångskaraktär redovisas såsom utgående under en kalender
månad och kan således icke skiljas från understöd, som haft karaktären av 
underhåll under en tid av intill en månad. Även i övrigt komma understöds-
perioder av viss varaktighet ofta nog att te sig längre än de i verkligheten 
varit, t. ex. då hjälp, som lämnats under kortare tid än en månad, fördelas 
på två kalendermånader osv. Det är troligt att på grund härav särskilt 
frekvensen av de kortare understödsperioderna framstår såsom något för 
låg i förhållande till frekvensen av de medellånga understödsperioderna. 
Med denna reservation synas de föreliggande uppgifterna kunna godtagas 
såsom ett ungefärligt mått på understödets varaktighet. 

Av tab. V framgår, hur understödsfallen fördelade sig efter antalet ka
lendermånader, under vilka hemunderstödet utgått, dels inom landsbygd 

4—492780 
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Tab. U. Familjer, som åtnjutit hemunderstöd, fördelade efter försörjarens ålder. 
Representativa undersökningen. 

och städer, dels bland tilläggspensionärer och övriga understödstagare. Den 
ojämförligt vanligaste understödstiden var tolv kalendermånader. På lands
bygden hade 55 % och i städerna 47 % av samtliga hemunderstödda fa
miljer erhållit hjälp under så lång tid. Den näst högsta frekvensen (15 %) 
förete de understödsfall, vars hjälp icke sträckt sig utöver en kalendermå
nad. Endast 13 % av understödsfallen ha omfattat två à tre kalendermåna
der; för fyra à fem kalendermånader är frekvensen 7 %, och den sjunker 
sedan ytterligare till och med elva kalendermånader. 

Liksom beträffande vårdtagarna på anstalter har man i fråga om de hem-
understödda att göra med två olika huvudtyper av understödsfall, dels var
aktiga, dels sådana, som representera mer tillfälliga hjälpbehov. Till den 
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Tab. V. Familjer med hemunderstöd, fördelade efter antalet kalendermånader, 
under vilka dylik hjälp utgått. 

Representativa undersökningen. 

förra gruppen höra emellertid i verkligheten icke endast de fall, i vilka 
hemunderstöd utgått under hela året, utan också, på grund av omsättningen 
inom klientelet, en del av de fall, i vilka kortare understödstid än 12 måna
der redovisats. Man kan därför uppskatta de varaktiga understödsfallen till 
åtskilligt över hälften av samtliga understödsfall. 

Om man i tab. V jämför olika kategorier av understödstagare, finner man 
liksom i fråga om anstaltsvården, att tilläggspensionärerna förete den högsta 
frekvensen av varaktiga understödsfall. Av pensionärerna hade sålunda 
67 % åtnjutit hemunderstöd under hela året såväl på landsbygden som i 
städerna. Blott 8 % av pensionärerna ha erhållit tillfällig hjälp under en 
månad och 15 % ha åtnjutit understöd under högst tre månader. Bland 
övriga understödstagare äro understödsfallen med den längsta understöds
tiden knappt hälften så många (32 %) , relativt taget, som bland tilläggspen
sionärerna. I stället företer förstnämnda kategori nära tre gånger så många 
tillfälliga understödsfall (med högst tre månaders understöd) som den 
senare. 

Olikheten mellan skilda familjetyper med avseende på understödets var
aktighet framgår för olika kategorier av understödstagare av tab. X. Bland 
tilläggspensionärerna äro skillnaderna i fördelningen efter understödstiden i 
allmänhet rätt små mellan de olika familjetyperna, om man undantar en
samma män med barn i städerna, där procenttalen grunda sig på mycket 
små tal. Större skillnader i understödsperioderna föreligga emellertid mel
lan olika familjetyper bland de understödsfall, som icke åtnjutit tilläggs
pension. Ytterligheterna representeras här å ena sidan av ensamma män 
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och gifta par, vilka uppvisa det största antalet tillfälligt understödda, och 
å den andra av ensamma kvinnor, vilka ha det största antalet varaktiga un
derstödsfall. 

De olikheter mellan familjetyperna med avseende på understödets varak
tighet, som råda inom gruppen övriga understödstagare, torde av allt att 
döma sammanhänga med skillnader i orsakerna till understödsbehovet. För 
makar med barn torde sålunda i de flesta fall mer eller mindre tillfällig 
arbetslöshet, familjeförsörjarens sjukdom o. dyl. vara den huvudsakliga an
ledningen till att vederbörande anlitat fattigvården, medan bland ensamma 
kvinnor utan barn otillräcklig förvärvsförmåga till följd av hög ålder, svaga 
kroppskrafter o. dyl. torde vara den vanligaste orsaken. 

Antalet kalendermånader, under vilka hemunderstöd utgått, utgjorde, så
som framgår av tab. V, för samtliga understödsfall i genomsnitt 81. För 
tilläggspensionärer uppgick motsvarande medeltal till 9-6 och för övriga un
derstödstagare till 6-2. De lokala variationerna i understödstiden voro täm
ligen obetydliga. Tab. 3 i tabellbilagan innehåller uppgifter om det genom
snittliga antalet understödsmånader per understödsfall i de särskilda länen. 

Understödets värde. Hemunderstödets totala värde uppgives för år 1947 till 
21 milj. kr på landsbygden och nära 43 milj. kr i städerna eller tillhopa nära 
64 milj. kr. Motsvarande belopp för de särskilda länen återfinnas i tab. 3 
i tabellbilagan. 

Det genomsnittliga värdet per person och understödsmånad av allt redo
visat hemunderstöd uppgick enligt tab. 3 i landskommunerna till 38-7 kr, i 
städerna till 73-o kr och i riket i dess helhet till 56-4 kr. För hela riket ha 
dessa medelbelopp stigit med ca 11 % sedan år 1946. ökningen är ungefär 
densamma på landsbygden som i städerna. 

I tab. Y har på grundval av det representativa materialet uträknats un
derstödsbeloppens storlek i genomsnitt per understödsmånad för olika famil
jetyper, dels inom olika kategorier av understödstagare, dels inom lands
bygd och städer. De tidigare särredovisade två kategorierna av understöds
tagare, tilläggspensionärer och övriga understödstagare, ha i denna tabell 
vardera uppdelats på två, allteftersom särskilt barnbidrag eller bidragsför
skott utgått till familjerna eller icke. 

De lägsta fattigvårdsunderstöden uppvisa tilläggspensionärerna och lägst 
bland dessa äro understöden bland understödstagare utan särskilt barnbi
drag eller bidragsförskott (i medeltal 38 kr per månad). De genomsnittliga 
understödsbeloppen äro för denna kategori av understödstagare väsentligt 
lägre än för övriga. Den relativt fåtaliga gruppen av pensionärsfamiljer med 
särskilt barnbidrag eller bidragsförskott skiljer sig oväsentligt från övriga 
familjer i sin understödsstandard. I kompletterande hjälp från fattigvår
den har till denna grupp utgått i genomsnitt 78 kr per månad. Något 
högre belopp (85 kr) har utgått till övriga understödstagare utan särskilt 
barnbidrag eller bidragsförskott och 90 kr per månad till dem som erhållit 
dylikt bidrag. 
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Tab. X. Familjer med hemunderstöd inom olika familjetyper, fördelade efter 
antalet kalendermånader, under vilka dylik hjälp utgått. 

Representativa undersökningen. 
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Tab. Y. Hemunderstödets värde i kronor per understödsmånad för oliks familje
typer1 och olika kategorier av Understödstagare. 

Representativa underaökningen. 

För skilda familjetyper ligga däremot understöden på en rätt olika nivå. 
Äkta makar ha i medeltal erhållit de största understödsbeloppen på grund 
av den merendels större försörjningsbördan.' 

Mellan landsbygd och städer råda stora skillnader i understödstilldel
ningen. Det genomsnittliga beloppet per månad var för samtliga familjer 
39 resp. 73 kr. Inom skilda familjetyper och kategorier av understödstagare 
var understödet också genomgående ungefär dubbelt så stort i städerna som 
inom landskommunerna. Tab. 3 visar, att även de lokala variationerna voro 
synnerligen stora. 

Hemunderstödets storlek är givetvis starkt skiftande från fall till fall, vil
ket ju ligger i fattigvårdens natur av fri behovsprövning. 

De i tab. Y anförda genomsnittliga understödsbeloppen utgöra icke heller 
något exakt mått på vad de hemunderstödda ha att leva av per månad. I 
många fall utgör hemunderstödet endast ett tillskott till familjernas övriga 
inkomster. Detta gäller i främsta rummet dem som uppbära tilläggspension, 
särskilt barnbidrag eller bidragsförskott, men också åtskilliga bland de 
övriga understödstagarna åtnjuta penning- eller naturainkomster av oli
ka slag. Ej så få äga egen stuga eller annan fastighet och torde sålunda ha 
ganska små utgifter för bostad; så är även förhållandet med dem som bo 

1 Ensamma barn ha icke redovisats i tabellen, dä deras antal är alltför litet, för att man pä 
grandval av den representativa undersökningen skall kanna draga några slutsatser om denna 
familjetyp. 

2 Med växande barnantal iika understödens medelbelopp, ehnru med rätt varierande procenttal. 
Se härom Fattigv&rden år 1945, sid. 75. 
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Tab. Z. Antal understödsfall med »annan hjälp» inom olika familjetyper samt 
understödets genomsnittliga värde. 

Representativa undersökningen. 

hos anhöriga eller i bostäder upplåtna av arbetsgivare. Framhållas må, att 
i de redovisade understödsbeloppen ingår det uppskattade värdet av natura
förmåner. Ofta nog torde dessa förmåner ha värderats ganska lågt, särskilt 
på landsbygden. Bl. a. av denna orsak äro de redovisade understödsbeloppen 
på landsbygden och i städerna icke fullt jämförbara. 

X. Annan hjälp. 

Antal understödsfall m. m. Antalet understödsfall, vilka under år 1947 åt
njutit >annan hjälp» (utackordering, utrustning för intagning på anstalt, 
resor o. s. v.), utgjorde inalles 38 200, varav inemot 24 100 i landskommuner-

1 Utom Stockholms stad. 
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na och nära 14 100 i städerna. De redovisas länsvis i tab. 3. I förhållande 
till föregående år har antalet understödsfall icke undergått någon större 
förändring. 

Hur ifrågavarande understödsfall fördela sig på olika familjetyper enligt 
den representativa undersökningen framgår av tab. Z. 

Några mera betydande olikheter gentemot fördelningen av samtliga under
stöd sf all efter familjetyp (jfr tab. B) förekomma ej. Ensamma kvinnor äro 
dock något underrepresenterade och gifta par i motsvarande grad överrepre
senterade bland familjer, som erhållit »annan hjälp». 

Understödets värde. Hela värdet av det understöd, som redovisats under 
rubriken »annan hjälp», uppgick på landsbygden till 3-3 milj. kr och i stä
derna till 1-3 milj. kr, tillhopa 4-6 milj. kr. Motsvarande belopp i de särskilda 
länen redovisas i tab. 3. De genomsnittliga beloppen per understödsfall fram
gå av tab. Z. 

Genomsnittsbeloppen äro högre på landsbygden än i städerna, sannolikt 
emedan på landsbygden hjälpen bestått i utackordering i enskilt hem betyd
ligt oftare än vad fallet varit i städerna. Genomsnittsvärdet av hjälpen upp
går till 143 kr, när den ej varit kombinerad med andra hjälpformer, men 
sjunker till 109 kr, då den erhållits i kombination med hemunderstöd eller 
anstaltsvård. 

XI. Understödets rättsliga form och totala värde. 
Redovisningen till fattigvårdsstatistiken omfattar, enligt de principer som 

tillämpas från och med år 1939, samtliga familjer och ensamma personer, 
som för uppehälle och vård åtnjutit understöd av fattigvårdsstyrelserna en
ligt fattigvårdslagen, enligt lagen om kommunala pensionstillskott m. m. 
eller ur fonder och donationer under fattigvårdsstyrelsernas förvaltning. 

Understödsfallens fördelning efter understödets rättsliga form. Understöds
fallens fördelning efter understödets rättsliga form år 1947 redovisas länsvis 
i tab. 4 i tabellbilagan. Uppgifterna i denna tabell äro grundade på hela det 
föreliggande materialet. Ett sammandrag härav meddelas nedan i absoluta 
och relativa tal: 
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Tab. Å. Understödsfallens fördelning efter understödets rättsliga form inom olika 
familjetyper. 

Representativa undersökningen. 
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Egentligt fattigvårdsunderstöd hade under år 1947 utgått i sammanlagt 
192 000 fall, varav 109 000 på landsbygden och 83 000 i städerna. Dessa tal 
motsvara 88 % respektive 94 och 80 % av antalet understödsfall över huvud. 
Fattigvårdsunderstöd enbart hade på landsbygden utgått till 93 % och i stä
derna till 78 % av de understödda familjerna. I städerna voro alltså de 
familjer, som uppburit kommunala pensionstillskott o. dyl. eller understöd 
ur fonder och donationer, relativt flera än på landsbygden. 

Understöd enligt lagen om kommunala pensionstillskott m. m. utgöras av 
kommunala pensionstillskott i egentlig mening, vidare kommunala tillskott 
till invalidunderstöd, till blindhetsersättning, till särskilt barnbidrag eller 
bidragsförskott samt kommunala sjukvårdsbidrag. Sådana understöd hade 
under år 1947 utgått enbart eller tillsammans med egentlig fattigvård till 
27 000 familjer, vilket motsvarade 12 % av samtliga understödsfall. På 
landsbygden kommo 7 200 fall och på städerna 19 800, motsvarande ca 6 
resp. 19 % av hela antalet familjer med understöd av fattigvårdsstyrelserna. 
Ifrågavarande lag tillämpas sålunda i mycket begränsad omfattning; i det 
stora flertalet av rikets kommuner kommer den överhuvud taget icke till 
användning. Av de absoluta talen för olika län i tab. 4 framgår, att pensions
tillskotten endast i de fyra största städerna samt Uppsala och Gävle och inom 
vissa områden på landsbygden i Värmlands och Västernorrlands län spela 
någon nämnvärd roll vid sidan av det egentliga fattigvårdsunderstödet. 
För dessa sex städer och två län redovisas sammanlagt 18 500 familjer och 
ensamma personer med understöd enligt lagen om kommunala pensionstill
skott, vilket utgör något mer än 2/3 av samtliga understödsfall med pensions
tillskott i hela riket. På enbart Stockholm och Göteborg kommo drygt nära 
13 000 familjer och personer med kommunalt pensionstillskott. 

Under år 1947 liksom föregående år kan man iakttaga en ökad tillämp
ning av pensionstillskottslagen. Antalet understödsfall med understöd enligt 
denna lag har sedan nästföregående år ökat i landskommunerna med 300 
eller 5 % och i städerna med 1 300 eller 7 %. 

De understöd, som fattigvårdsstyrelserna utdelat ur fonder och donatio
ner, torde vara ofullständigt redovisade och siffrorna äro därför i allmän
het för låga. Så t. ex. föreligga för Stockholms del inga uppgifter angående 
dylika understöd. 

Enligt de föreliggande uppgifterna hade under år 1947 4 200 familjer 
uppburit understöd ur fonder och donationer, som fattigvårdsstyrelserna 
förvaltat. I städerna fingo ungefär 2 800 familjer dylikt understöd, på lands
bygden ca 1 400. Dessa tal, vilka måste betraktas som minimisiffror, mot
svara ungefär 3 % resp. 1 % av hela antalet redovisade understödsfall. 

På grundval av det representativa materialet meddelas i tab. A den pro
centuella fördelningen av understödsfallen efter understödets rättsliga form 
inom olika familjetyper och inom skilda kategorier av understödstagare. 
Flertalet av de understöd, som utgått enligt lagen om kommunala pensions
tillskott, ha haft formen av kommunala tillskott till tilläggspension. Av samt
liga understödsfall med tilläggspension hade 21 % uppburit kommunala 
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pensionstillskott, på landsbygden 10 % och i städerna 35 %. Bland övriga 
understödstagare hade endast V, % av understödsfallen åtnjutit understöd 
enligt pensionstillskottslagen. I flertalet av dessa fall ha understöden haft 
formen av kommunala sjukvårdsbidrag. Den största andelen understödsfall, 
i vilka hjälp utgått enligt lagen om kommunala pensionstillskott — liksom 
även ur fonder och donationer under fattigvårdsstyrelsernas förvaltning — 
redovisas för familjer utan barn. Talrikast förekomma dylika understöd 
bland ensamma kvinnor utan barn. 

Understödets totala värde. I det föregående ha särskilda uppgifter medde
lats angående värdet av den hjälp, som lämnats i form av vård på fattig
vårdsanstalt och sjukvårdsanstalt eller i form av hemunderstöd eller »an
nan hjälp». Uppgifterna härom redovisas länsvis och för de större städerna 
i tab. 2, 3 och 5 i tabellbilagan. En sammanfattning härav lämnas i nedan
stående tablå: 

Vårdens värde skall enligt de till det statistiska formuläret fogade anvis
ningarna redovisas brutto, dvs. utan avdrag för ersättning, som kommuner
na erhållit för lämnad vård antingen från vårdtagaren själv (t. ex. i form 
av folkpension, som kommunen uppburit) eller från annat håll (t. ex. från 
landstinget eller från andra kommuner). Emellertid äro uppgifterna angå
ende värdet av anstaltsvården, såsom redan framhållits, för låga i förhållan
de till de verkliga kostnaderna. 

Totala värdet av de understöd, som fattigvårdsstyrelserna utgivit under 
år 1947, uppgick till 126 milj. kr. Sedan 1946 har en ökning av det allmän
nas kostnader för fattigvården ägt r i p med i runt tal 8-9 milj. kr eller med 
nära 8 %. ökningen faller huvudsakligen på städernas del med 6-9 milj. kr, 
under det att landsbygden ökade med 2o milj. kr. En översikt av föränd
ringarna i totala värdet av de understöd, som fattigvårdsstyrelserna utgivit 
under åren 1924—1947, lämnas i följande diagram. 

Som synes har sedan år 1939 en ständig stegring försiggått med undantag 
av år 1943, då en -minskning på ungefär 1 % ägde rum. 

Hemunderstödens värde uppgick år 1947 i hela riket till 63-6 milj. kr eller 
hälften av fattigvårdens totala värde. Vården på fattigvårdsanstalt har upp-
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Diagram II. 

FATTIGVÄRDENS VÄRDE (BRUTTO) 
INOM VISSA VÅRDFORMER ÅREN 

1924-1947 

Valeur globale des secours dispensés sous diverses formes les années 1924—1947. 
Vård på fattigvårdsanstalt = Hospitalisation dans les asiles. Vård på sjukvårdsanstalt = 
Hospitalisation dans les établissements médicaux. Hemunderstöd = Secours à domicile. 

givits till 37-6 milj. kr (30 %) och vården på sjukvårdsanstalt till 19-9 milj. 
kr (16 % ) . I städerna var, såsom tablån å sid. 59 visar, hemunderstödets 
andel av fattigvårdens totala värde väsentligt större än på landsbygden 
(60 % mot 38 %) . 

Tab. Ä, som grundar sig på den representativa undersökningen, visar, hur 
värdet av det understöd fattigvårdsstyrelserna lämnat fördelade sig efter 
såväl understödets rättsliga form som dess beskaffenhet. På sådana under
stödsfall, i vilka enbart fattigvård i egentlig mening utgått, kommo 85 % av 
understödets totala värde; på understödsfall, i vilka fattigvård utgått jämte 
pensionstillskott och understöd ur fonder och donationer, kommo ungefär 
2 %. Understöd enbart enligt lagen om kommunala pensionstillskott m. m. 
utgjorde nära 13 % av understödets totala värde. 

Av tab. Ä framgår vidare, att pensionstillskott och därmed jämförliga 
understöd på landsbygden utgått huvudsakligen i form av hemunderstöd, i 
städerna i form av hemunderstöd och vård på fattigvårdeanstalt. Understöd 
ur fonder och donationer ha nästan uteslutande utdelats såsom hemunder
stöd. 
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Tab. X. Av fattigvårdsstyrelserna meddelat understöd, fördelat efter understödets 
rättsliga form och dess beskaffenhet. 

Representativa undersökningen. 

Det genomsnittliga understödsbeloppet per fall utgjorde för hela riket 
573. kr. Motsvarande tal för landsbygd och städer voro 474 resp. 685 kr. 
Jämfört med år 1946 innebär detta beträffande riket i dess helhet en ök
ning med 10 %. Medelbeloppet steg såväl i landskommunerna som i städer
na i ungefär samma grad. Senast i 1945 års fattigvårdsberättelse, till vilken 
må hänvisas, har understödsfallens fördelning på olika utbetalade belopp 
undersökts. Härvid bestyrktes ytterligare, att fattigvårdens understödskli
entel till avsevärd del består av personer, som endast tillfälligt behöva hjälp 
av det allmänna. 





TABELLER 
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Tab. 1. Antal understödsfall med fördelning efter familjetyp samt antal under-

1 eller vårdade utom hemmet pä fattigvårdens bekostnad. 



65 

stödstagare med fördelning på vuxna män och kvinnor samt barn, länsvis. 



66 Tab. 2. Anstaltsvården, 



67 länsvis. 



68 

Tab. 3. Hemunderstöd och »annan 



69 

hjälp», länsvis. 



70 Tab. 4. Antal understödstagare med tilläggspension, antal barn i 
samt understödsfallens fördelning med avseende på 



71 understödda familjer med särskilt barnbidrag eller bidragsförskott 
understödets rättsliga form, länsvis. 



72 Tab. 5. Det totala värdet av understöd, som meddelats av 
fattigvårdsstyrelserna, samt dess fördelning på olika 

understödsformer, länsvis. 
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