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Summary in English 

As reported to the Social Welfare Board from 
the Public assistance boards there were about 
147 800 families who received relief in 1951, and 
including all family members the number of aided 
persons was about 293 100. 

In relation to 1950 these figures are almost 
unchanged. The cases of relief in the rural areas 
decreased with a little less than 1 000 to about 
70 500, but increased in the cities with a little 
more than 1 200 to about 77 300. 

In respect to the distribution of the relief 
there are no great changes among the different 
types of families since 1950. The number of single 
men has decreased somewhat, while single women 
have increased, those with children 5 % and 
those without 1 %. Married oouples with children, 
have decreased with about 1 %, while those 
without children have increased with about 1 %. 

As for the number of receivers of relief the 
changes are just as small. The number of grown-up 
women has increased with 1 % and grown-up 
men and children under 16 years have decreased 
equally. 

The difference in the distribution of family 
types between rural and urban districts, is rather 
small and is due to the fact that the cities have 
more single women and fewer married among 
their receivers of relief. The group »families with 
children» in the whole country constituted 31 %. 
Most of them belonged to the family type »married 
couples with children» which comprised 21 % 
of all the cases of relief or almost the same as 
the proceeding year. 

About 21 % of the aided families had 1 or 2 
children, and about 10 % had 3 or more children. 
Among the married couples nearly 40 % had 1 
or 2 children and 23 % 3 or more children. 

In the report those cared for in the homes for 
the aged are not included, as the statistics since 
1949 only comprises receivers of relief who got 
home relief, medical care or some other relief 
from the Publio Assistance Boards. Therefore 
the total number of families, or persons aided 
by Publio Assistance was somewhat larger than 
the figures mentioned above. A special publica
tion about the homes for the aged and their 
receivers of relief in 1951 has been published by 
the Social Welfare Board. 

Of all the aided persons 33 % were children. 
The relative number of children has been almost 
the same since 1950. 

The number of persona aided by Public As
sistance in the forms mentioned above consisted 
of 4.2 % of the whole population of the country. 
The corresponding figure for the rural areas 
was 3.8 % and for the cities 4.6 %. During the 
1940:ies the relative number of cases of relief 
decreased with about 50 %. Thus in 1940 the 
corresponding figure was 8.4 %. 

The receivers of relief within the different age 
groups, as related to the total number of persons 
within the corresponding age groups at the end 
of 1951, showed a relatively high percentage for 
children, a low percentage for the group 16"—30 
years, and hence increasing values for increasing 
age, as is illustrated in the following table. 

The frequency of relief varied greatly in dif
ferent parts of the country. Thus the number of 
aided persons, in percentage of the whole popula
tion, was lowest in the south of Sweden, about 
2 %. The frequency increases the further north 
yon get, and is greatest in the Upper North 
(9.9 %) . 

Of the largest cities Stockholm had the greatest 
percentage of relief (about 6.0 % ) . 

The. rural districts had the smallest relative 
number of receivers of relief (2.2 % ) , the forest 
districts the highest (5.3 % ) . 

The most common form of relief granted by 
Public Assistance is domestic relief, which con
stituted about 109 000 or 74 % of all cases re
ported in 1951. The number of families granted 
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domiciliary assistance increased from 1950 with 
more than 2 000 or 2 %, 400 cases (0.9 %) of 
which in the rural districts and 1 600 (2.7 %) 
in the cities. 

The distribution according to family type of 
families granted domestic relief, differ from the 
corresponding families of all those aided by 
Public Assistance, especially in the fact that there 
are relatively less single men without children 
among those who have received domestic relief. 

The total number of persons who received 
domestic relief were 233 200. The cases of relief 
are of two different main types, meeting per
manent or occasional needs. The permanent cases 
of relief constituted a little more than one third 
of all cases. The average number of months for 
the relief was 5.9 for all cases. 

In 1951 Public Assistance Boards paid alto
gether 60.5 mill. Sw. crowns for domestic relief, 
which is 6.0 mill, crowns or 10 % more than in 
1950. The average value of this relief was 94 
crowns a month; in 1950 it was 86 crowns. In 
the rural areas the average domestic relief was 
63 crowns and in the cities it was 124 crowns. 

The number of persons for whom the Public 

Assistance Boards paid a longer or shorter stay 
at a hospital, constituted 40 695, 20 295 of whom 
were men, 17 650 women, and 2 750 children. This 
means a decrease since 1950 with 2 060 persons 
(about 5 %) . The total value of the medical care 
granted receivers of relief was 18.3 mill, cr.; in 
1950 it was 16.5 mill. cr. The costs are generally 
counted on the basis of the small fees which the 
Public Assistance Boards pay to the municipal 
hospital and other public medical institutions. 

The average stay for those granted hospital care 
was 147 days (181 in the rural areas and 111 
in the cities). About one third had spent the 
whole year at a hospital, while more than half 
had spent less than three months there. 

In 1951 31 300 cases had received »other relief» 
(boarding out, equipment for going to a hospital, 
fares etc.) In 1950 the corresponding figure was 
31 900. The value of this relief totally amounted 
to 5.0 mill, crowns (5.2 mill. cr. in 1950). 

The whole value of the sum that the Public 
Assistance Boards have paid in domestic relief, 
medical care or some other form of relief in 1951, 
was 84.4 mill, crowns or 8.2 mill. cr. (11 %) 
more than in 1950. 
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I. Primärmaterialet och bearbetningen 
Principerna för redovisningen. Fattigvårdsstatistiken har tidigare om

fattat alla familjer (och personer), som under redogörelseåret fått under
stöd av fattigvårdsstyrelserna enligt fattigvårdslagen, enligt lagen om kom
munala pensionstillskott m. m. eller ur fond eller donation under fattig
vårdsstyrelsernas förvaltning. Fr. o. m. 1949 ingår inte längre vård på fattig
vårdsanstalt i redovisningen; endast en mindre del av vård tagarna på dessa 
anstalter kunna nämligen betraktas som understödstagare. En folkpensionär 
som med sin folkpension betalar för sig på ålderdomshem, anses nämligen 
icke vara understödstagare, även om kommunen tar ut högre avgift av den 
pensionär som har tillgångar utöver folkpensionen. Statistiken omfattar så
lunda endast sådana understödstagare som åtnjutit hemunderstöd, vård på 
sjukvårdsanstalt samt annan av fattigvårdsstyrelsen lämnad hjälp. Sam
tidigt med denna omläggning har emellertid socialstyrelsen igångsatt en se
parat statistik över åldersdomshemmen och deras vårdtagare, vars resultat 
redovisas i annat sammanhang.1 

Statistiken grundar sig på uppgifter ur det socialregister som enligt lagen 
den 20 mars 1936 (SFS 1936: 56) skall föras i varje kommun. De princi
per som gälla för redovisningen till fattigvårdsstatistiken äro också de
samma, som ligga till grund för socialregistrets förande. Vid redovisningen 
av understödstagarna och av dem uppburna understöd utgör familjen i 
fattigvårdsrättslig mening enhet. Familjen omfattar enligt fattigvårdslagen 
huvudpersonen (som kan vara man eller kvinna) samt de personer som 
härleda 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. Understöden redovisas alltså 
familjevis, vare sig familjen i dess helhet eller endast hemortsrättsledaren 
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 sjukvårdsanstalt, 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 1) ensam man utan barn 2) ensam man med barn, 
3) ensam kvinna utan barn, 4) ensam kvinna med barn, 5) gift par (eller 
samboende) utan barn, 6) gift par (eller samboende) med barn samt 7) en
samma barn. För familjer med barn uppges i varje särskilt fall antalet 
hemmavarande eller på fattigvårdens bekostnad utom hemmet vårdade min
deråriga barn. Dessutom lämnas uppgift om de av familjens barn under 16 
år som omhändertagits av barnavårdsnämnd. 

1 Se Ålder Jonnhemmen och deras vårdtagare (Sveriges officiella statistik) 
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Bearbetningen av materialet. Bearbetningen har bedrivits i två olika etap
per. Efter erforderlig granskning och komplettering av primärmaterialet ha 
vissa av uppgifterna för varje kommun hopsummerats. Dessa kommun
summor ligga till grund för tabellbilagan till denna berättelse. 

En andra etapp har utgjorts av en stickprovsundersökning, omfattande 
vart femte av de redovisade understödsfallen. För denna bearbetning har 
använts hålkortsmetoden. Huvudresultaten meddelas i form av texttabeller, 
som ingå i den följande berättelsen. 

Urvalets representativitet bestyrks i flera sammanhang i det följande. 
Relativa tal och medeltal kunna sålunda vid en jämförelse konstateras vara 
i det närmaste lika i stickprovsundersökningens tabeller och i de som grun
da sig på hela materialet. I de tabeller vari huvudsummorna återgetts i 
absoluta tal ha samtliga därpå beräknade procenttal i fördelningen angetts; 
sålunda även i de fall då de bygga på en mycket liten frekvens. Vissa tabel
ler, som grundats på femtedelsurvalet, bestå emellertid uteslutande av rela
tiva tal. För att kunna bedöma på hur stor frekvens procenttalet bygger har 
detta satts inom parentes i de fall då absoluta talet är mellan 50 och 100. 
En punkt utvisar, att det absoluta talet understiger 50. 

De på hela materialet grundade uppgifterna återges i tabellbilagan läns
vis med fördelning på landsbygd och städer, varjämte särskilda uppgifter 
lämnas för de större städerna. I själva berättelsen framträda i stället de 
regionala och lokala olikheterna genom materialets uppdelning på olika s. k. 
riksområden och på kommuner med olikartat näringsliv. De sistnämnda 
fördelningsgrunderna ha emellertid i allmänhet kommit till användning 
blott i de sammanställningar som fotats på det totala undersökningsma
terialet. Indelningen i riksområden överensstämmer med motsvarande in
delning i 1945 års folkräkning. 

Antalet fattigvårdssamhällen motsvarade i stort sett antalet kommuner 
i riket. Endast i 5 områden, omfattande sammanlagt 13 kommuner, hade 
man begagnat sig av den i 6 § fattigvårdslagen anvisade möjligheten för 
kommuner att sammansluta sig till gemensamma fattigvårdssamhällen. Des
sa sammanslagningar beröra uteslutande landskommuner. 

II. Antal understödsfall och dessas fördelning 
på olika familjetyper 

Antal familjer med understöd av fattigvårdsstyrelserna. Antal familjer, 
som av fattigvårdsstyrelserna erhållit hemunderstöd, vård på sjukvårdsan
stalt eller annan hjälp under 1951 redovisas i tab. 1 i tabellbilagan (sid. 48), 
fördelade på olika familjetyper, dels länsvis, dels i de större städerna. Antal 
understödda familjer inom dessa hjälpformer uppgick i runt tal till 147 800; 
dessa fördelade sig på landsbygd och städer samt efter familjetyper på föl
jande sätt. 
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Enär statistiken numera, som tidigare nämnts, på grund av ändring i redo
visningen år 1949 icke omfattar understödsfall, vilka enbart erhållit vård 
på ålderdomshem, är hela antalet av fattigvården understödda familjer nå
got större än vad som framgår av de här redovisade talen. De på ålderdoms
hem vårdade understödstagarna torde emellertid under 1951 endast ha upp
gått till något tusental i hela riket. 

Sedan 1950 har antalet familjer, som erhållit hjälp i någon av ovannämn
da tre former, varit ungefär oförändrat. 

En ökning i antalet understödsfall har dock sedan 1950 inträffat i städerna 
( I G %) medan på landsbygden en minskning kan konstateras (1-3 %). 
Framförallt är det gruppen »ensamma barn» som visar en kraftig minsk-

Tab. A. Antal understödsfall i olika riksområden och kommuntyper år 1951 

f2—531750 
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ning (26 %). Denna har varit ungefär lika stor i såväl städerna som på 
landsbygden. För de övriga grupperna ha inga större förändringar inträffat 
med undantag för ensamma kvinnor med barn som ökat med närmare 5 % 
sedan 1950. 

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 1950. 

På landsbygden har antalet understödsfall minskat mest i de sydliga 
landskapen, i Bohuslän och Vänerlänen samt i övre Norrland. Vad städerna 
beträffar var ökningen kraftigast i Malmö (9 %) medan Stockholm hade 
oförändrat antal jämfört med 1950. Inom samtliga kommuntyper konstate
ras en minskning. Störst är denna för jordbrukskommunerna (3 %). 

Antal understödda familjer, fördelade efter familjetyper. Understödsfallens 
fördelning på familjetyper framgår av tab. B, som bygger på stickprovsun
dersökningen. Ensamstående kvinnor omfattade totalt 40 % av samtliga 
understödda familjer, äkta makar 35 % och ensamstående män 25 %, vilket i 
stort sett är samma fördelning som föregående år. 

Skillnaderna i fördelningen på familjetyper äro rätt små mellan lands
bygd och städer och bestå i att städerna ha flera ensamma kvinnor bland 
understödstagarna men färre gifta par. 

Andelen familjer med barn (inräknat ensamma barn) uppgick i hela riket 
till 31 %, vilket jämfört med 1950 innebär en minskning med en enhet. Den 
var större i städerna (33 %) än i landskommunerna (29 % ) . De flesta barn
familjerna tillhörde familjetypen gifta par med barn, som år 1951 omfattade 
21 % av samtliga understödsfall, vilket är detsamma som föregående år. 

Tab. B. Understödsfallens fördelning på olika familjetyper bland tilläggspensionärer 
och övriga understödstagare 

Representativa undersökningen 
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Understödstagarna ha i det följande fördelats på folkpensionärer med 
inkomstprövade tillägg till folkpensionen (i det följande för korthetens skull 
stundom kallade tilläggspensionärer) och övriga understödstagare. Sådana 
inkomstprövade tillägg kan vara tilläggspension, bostadstillägg, särskilt bo
stadstillägg, hustrutillägg eller änkepension. Bland tilläggspensionärerna om
fattade de barnlösa familjetyperna 91 % och bland övriga understödstaga-
ra 58 % av understödsfallen. Talrikast var i förra fallet gruppen ensamma 
kvinnor utan barn (44 %) och i det senare gifta par med barn (28 % ) . 

Sedan föregående år ha inga förändringar i fördelningen mellan barn
familjer och övriga kunnat konstateras. 

Antalet understödda familjer där huvudmannen åtnjutit tilläggspension 
och övriga understödda familjer framgår av nedanstående tablå, som också 
visar fördelningen på landsbygd och städer. 

Antal understödda familjer, fördelade efter barnantal. Hur de understödda 
familjerna fördela sig efter barnantal framgår av tab. C, som grundar sig på 
den representativa undersökningen. Vid grupperingen av familjerna efter 
barnantal ha medräknats samtliga redovisade barn under 16 år, såväl hem
mavarande eller på fattigvårdens bekostnad utom hemmet vårdade barn som 
av barnvårdsnämnderna omhändertagna och i fosterhem, barnhem eller an
nan anstalt utackorderade barn. 

Av samtliga understödda familjer hade närmare 21 % 1 eller 2 barn och 
ca 10 % 3 eller flera barn. Givetvis förekommo barnen mest bland gifta par, 
av vilka nära 40 % hade 1 eller 2 barn och ca 23 % 3 eller flera barn. 

Biand tilläggspensionärerna hade ungefär 6 % av familjerna 1 eller 2 
barn och 3 % flera barn. 

Övriga understödstagare, som icke åtnjutit tilläggspension, äro betydligt 
oftare barnrika; 28 % av familjerna hade 1 eller 2 barn och 14 % hade 3 
eller flera barn. Av de äkta makarna hade 44 % 1 eller 2 barn och 28 % 3 
eller flera barn. Drygt en tredjedel av de ensamma kvinnorna hade minder
åriga barn att försörja, 28 % 1 eller 2 barn och 7 % 3 eller flera barn. En
dast 3 c/c av de ensamma männen hade minderåriga barn. 

Mellan landsbygd och städer förefinnas vissa skillnader. Så är t. ex. an
delen understödda familjer utan barn större på landsbygden än i städerna 
medan motsatsen är fallet för 1—2-barnsfamiljerna. 
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Tab. C. Antal fattlgvårdsunderstödda familjer inom olika familjetyper, fördelade 
efter barnantal 

Representativa undersökningen 

Hela antalet barnfamiljer, som någon gång under år 1951 åtnjutit under
stöd av fattigvårdsstyrelserna, uppgick enligt nedanstående tablå till i runt 
tal 45 700. Antalet hemmavarande eller på fattigvårdens bekostnad utom 
hemmet vårdade barn i dessa familjer var drygt 98 000. Enligt beräkningar, 
som utförts på grundval av den representativa undersökningen, fördela sig 
de understödda barnfamiljerna resp. barnen på ett- och tvåbarnsfamiljer 
resp. flerbarnsfamiljer på följande sätt. 
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Tab. D. Understödda försörjare i olika åldrar 

Understödsfallens fördelning efter huvudpersonens ålder. För varje familj, 
som åtnjutit understöd, har uppgivits huvudpersonens eller hcmortsrättsle-
darens födelseår. På grundval härav lämnas i tab. D en översikt över antalet 
understödda huvudpersoner i olika åldrar enligt den representativa under
sökningen, vilken även belyser de relativa förändringarna inom resp. ålders
grupper sedan 1950. 

Under 1951 har antalet understödsfall minskat framförallt bland ensam
ma barn, en grupp som dock absolut sett är mycket liten, samt bland övriga 
i åldern 40—50 år. I åldrarna 60—67 år och däröver ha däremot de under
stödda huvudpersonernas antal ökat. 

Den relativa åldersfördelningen bland tilläggspensionärer och övriga un-
derstödstagare i landskommuner resp. städer framgår av tab. E. 

I städerna äro åldersgrupperna 16—30 och 30—40 år något talrikare före
trädda än i landskommunerna, medan motsatsen är fallet med åldrarna över 
67 år. I övrigt framträda inga större olikheter i ålderssammansättningen mel
lan land och stad. 

Bland tilläggspensionärerna äro självfallet åldringarna starkt övertaliga. 
I närmare 48 % av samtliga understödsfall inom denna kategori av under-
stödstagare var huvudpersonen 67 år och däröver och i nära 65 % av fallen 
över 60 år. 

I tab. E, där även åldersfördelningen inom olika familjetyper redovisas, 
märker man för pensionärernas del särskilt den stora andelen åldringar 
(76 %) över 67 år bland gifta par, där båda makarna åtnjuta tilläggspen
sion. Bland makar, av vilka endera åtnjuter tilläggspension, är däremot 
det övervägande antalet (70 %) av huvudpersonerna under 67 år. De en
samma männen uppvisa en högre procent (59 %) invalider, dvs. tilläggs
pensionärer under 67 år, bland pensionärerna än kvinnorna (50 % ) . Be
träffande understödstagare, som icke åtnjuta tilläggspension, äro bland 
ensamma män de yngsta åldrarna (under 30 år) starkare representerade 
än inom övriga hithörande familjetyper. Ifråga om de gifta inom samma 
kategori av understödstagare äro de arbetsföra åldrarna relativt talrikare 
och de äldsta endast sparsamt företrädda i jämförelse med vad fallet är 
inom övriga familjetyper. De gifta männen voro sålunda i ungefär 54 % av 
samtliga fall mellan 30 och 50 år samt i blott 7 % av fallen över 67 år. 
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Tab. E. Antal understödsfall inom olika familjetyper, fördelade i procent efter för-
sörjarens ålder bland tilläggspensionärer och övriga understödstagare 

år 1951 

Representativa undersökningen 
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III. 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 oav
sett om familjen som helhet eller endast någon eller några av familjemed
lemmarna kommit i åtnjutande av hjälp eller vård. Minderåriga barn, som 
omhändertagits av barnavårdsnämnd, medräknas dock icke bland de av fat
tigvården understödda, ej heller hemmavarande barn över 16 år. 

Antalet understödstagare uppgick under år 1951 i runt tal till 293 000. 
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 sedan föregående år. 

Sedan 1950 har antalet understödstagare varit i det närmaste oförändrat. 
Kn viss förskjutning har dock inträffat. Sålunda har antalet kvinnor ökat 
medan männen minskat. Likaså har antalet understödstagare ökat i städer
na (2 %) men minskat på landsbygden (2 % ) . 

Antalet understödstagare länsvis samt i de större städerna framgår av 
tab. 1 i tabellbilagan. I tab. F lämnas på grundval av dessa siffror en över
sikt av förändringarna i understödstagarnas antal i olika riksområden och 
kommuntyper. Tabellen utvisar väsentligen samma utveckling sedan 1950 
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. G. Fördelningen av de vuxna understödstagarna efter civilstånd grun
dar sig på grupperingen av understödsfallen efter familjetyper. Ensamstå-
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Tab. F. Antal understödstagare i olika riksområden och kommuntyper 
år 1951 

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. 

Beträffande de vuxnas andel av samtliga understödda personer finner 
man av tab. G genomgående ett överskott av kvinnor, särskilt i städerna. 
De vuxna kvinnorna utgöra sålunda i hela riket 37 %, under det att pro
portionen av män stannar vid 30 %. Störst är kvinnoöverskottet bland till-
läggspensionärerna. Kvinnorna utgjorde över 50 % av samtliga understödda 
personer inom denna kategori av understödstagare, männen däremot ca 
38 %. 

Även med 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 33 % barn. Relativa antalet barn var minst bland 
tilläggspensionärerna (12 %). Bland övriga understödstagare (utan tilläggs
pension) voro barnen desto talrikare (40 % ) . Relativa antalet barn har varit 
i det närmaste oförändrat sedan föregående år. 

Bland understödstagarna ha endast inräknats de minderåriga barn vilka 
vistats i hemmet eller på fattigvårdens bekostnad åtnjutit vård utom hem-
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Tab. 6. Understödstagarnas fördelning på barn och äldre samt efter civilstånd 

Representativa undersökningen 

met. Dessa utgjorde, som tidigare nämnts, inalles 95 300, varav i landskom
munerna 45 800 och i städerna 49 500. 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 utgjorde 
inalles 3 900, varav på landsbygden ungefär 1 000 och i städerna 2 900. Till
sammans uppgick sålunda hela antalet minderåriga barn i de av fattigvår
den understödda familjerna till 99 226, därav 46 867 på landsbygden och 
52 359 i städerna. 

De barn i de av fattigvården understödda familjerna som voro omhänder
tagna av barnavårdsnämnderna utgjorde 4 o % av familjernas hela barn
antal. De voro, relativt sett, mycket talrikare i städerna (5 5 %) än på lands
bygden (2 3 % ) . 

Hela antalet barn, som voro omhändertagna av barnavårdsnämnderna un
der år 1951, uppgick enligt uppgifter till barnavårdsstatistiken till drygt 
33 000, varav ca 12 000 i landskommunerna och 21 000 i städerna. I rela
tion härtill utgöra de av barnavårdsnämnderna omhändertagna barnen i 
de faltigvårdsunderstödda familjerna år 1951 i hela riket 11 8 %, på lands
bygden 8-s % och i städerna 13 8 %. 

Antal understödstagare i förhållande till folkmängden. Understödstagarna 
utgjorde i hela riket 4-2 % av folkmängden år 1951, i landskommunerna 3 8 % 
och i städerna 4-6 %, vilket är detsamma som föregående år. Sedan år 1940 
har den relativa understödsfrekvensen nedgått med 50 %, nämligen i hela 

fd—531750 
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riket från 84 % till 4 2 %. Nedgången är något större ifråga om landskom
munerna (från 7 9 till 3 8 %) än i städerna (från 9 i till 4 6 % ) . Utveckling
en under 1940-talet framgår i övrigt av detta diagram. 

ANTALET UNDERSTÖDDA PERSONER I % AV 
FOLKMÄNGDEN ÅREN 1940 - 51 

Absoluta och relativa antalet understödstagare inom olika åldersgrupper 
redovisas i nedanstående tablå. 

Antalet understödda personer i relation till antalet invånare inom olika 
åldrar utvisar ett förhållandevis högt procenttal för barnen och åldringarna. 
Det höga procenttalet för barnen beror på den väsentligt större understöds
frekvensen bland barnrika familjer. Procenttalet är lägst i åldersgruppen 
16—30 år. Det stiger därefter med växande ålder och är högst i åldern över 
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Tab. H. Understödstagare i procent av folkmängden inom olika kommuntyper, länsvis 
år 1951 

67 år. Procenttalen är lägre på landsbygden än i städerna i samtliga ålders
grupper utom den högsta. 

Antalet understödstagare i procent av folkmängden (den 1 januari 1951) 
på landsbygden resp. i städerna länsvis samt i landskommuner av olika nä
ringstyp framgår av tab. H. 

Understödsfrekvensen är mycket varierande i olika delar av riket. Rela
tiva antalet understödstagare växlar betydligt mera på landsbygden, än vad 
fallet är i städerna. Det största relativa antalet understödstagare i riket fin
ner man i landskommunerna i Norrbottens och Västernorrlands län. I samt
liga norrlandslän ha städerna lägre medeltal än landskommunerna, något 
som även gäller Kalmar, Blekinge, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs 
län. Bland de fyra större städerna uppvisade Stockholm och Norrköping 
relativt sett de flesta understödstagarna (5 9 resp. 6 i % ) . 

Liksom tidigare råder stora olikheter mellan landskommuner av olika nä
ringstyp med avseende på fattigvårdens omfattning. I jordbrukskommuner-
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Tab. I. Fattigvårdssamhällena fördelade efter antalet understödstagare i förhållande 
till folkmängden, länsvis år 1951 

na var understödstagarnas relativa antal betydligt mindre (2 2 %) än inom 
övriga kommungrupper. Det högsta relativa antalet understödstagare (5 3 %) 
förekom i skogskommunerna. 

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 l o % i Jönköpings län och 13a % i Norrbottens 
län samt inom industrikommunerna mellan 1 6 % i Södermanlands län och 
7-i i Västernorrlands län. 

Fattigvårdssamhällenas fördelning efter understödsfrekvensen. Stora väx
lingar förekomma i understödsverksamhetens omfattning inom olika fattig-



23 UNDERSTÖDSTAGARE MED TILLÄGGSPENSION 

vårdssamhällen. I vissa kommuner ha fattigvårdsstyrelserna haft ingen eller 
endast obetydlig understödsverksamhet, under det att i andra kommuner 
verksamheten varit av stor omfattning. Detta belyses av tab. I, där fattig
vårdssamhällena länsvis fördelats pä ett antal grupper efter storleken av det 
tal, som anger antalet understödstagare i procent av folkmängden. 

Utmärkande för fattigvårdssamhällenas fördelning efter understödsfrek
vensens storlek såväl på landsbygden som i städerna är det förhållandet att 
ungefär 3/, av fattigvårdssamhällena ha färre antal understödstagare per 
100 invånare än det genomsnittliga för landsbygd resp. städer. 

Icke mindre än 130 fattigvårdssamhällen ha icke redovisat några under
stödstagare alls. Av fattigvårdssamhällena med den högsta understödsfre
kvensen ha följande tretton mer än 12 understödstagare per 100 invånare: 
Skeglinge (26 9 %) i Malmöhus län, Tillberga (14 4 %) i Västmanlands län, 
Torsåker (149 % ) , Ytterlännäs (13-8 %) och Borgsjö (136 %) i Västernorr
lands län samt Korpilombolo (185 %), Nedertorneå och övertorneå (16-2 % ) , 
Tore (161 %), öxerkalix (15 8 % ) , Karl-Gustav (15o % ) , Karesuando 
(13 i %) och Tärendö (12 9 %) i Norrbottens län. 

IV. Understödstagare med tilläggspension m. m. samt 
understödda barn med barnbidrag eller 

bidragsförskott 

Vid sidan av fattigvård kunna andra sociala förmåner utgå till de under
stödda familjerna. För att belysa fattigvårdens förhållande till vissa andra 
grenar av den samhälleliga hjälpverksamheten har inhämtats uppgifter om 
i vad mån understödstagarna åtnjutit folkpension i form av tilläggspen
sion, bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, hustrutillägg och änkepension 
och för barnen uppburit särskilt barnbidrag eller bidragsförskott. Dessa 
äro av särskild betydelse i detta sammanhang och de vanligast förekom-f 
mande former av understöd som uppbäras samtidigt med fattigvård. Hit 
höra också de år 1948 inrättade allmänna barnbidragen, men dessa utgå 
ju generellt till alla barnfamiljer; särskilda uppgifter om deras förekomst 
ha därför icke inhämtats. 

Antal understödstagare med tilläggspension m. fl. tillägg till folkpension. 
Med tilläggspensionärer menas i denna redogörelse, som förut nämnts, så
dana personer, som under året uppburit inkomstprövade folkpensionsför
måner, nämligen — utom tilläggspension — bostadstillägg, särskilt bostads
tillägg, hustrutillägg och änkepension. 

Antalet tilläggspensionärer bland understödstagarna redovisas länsvis 
och för de större städerna i tab. 2 i tabellbilagan (sid. 50). På grundval av 
det representativa materialet har i tab. J antalet familjer, i vilka någon av 
huvudpersonerna var tilläggspensionär, satts i relation till hela antalet fa-



2 4 UNDERSTÖDSFALL MED SÄRSKILT BARNBIDRAG ELLER BIDRAGSFÖRSKOTT 

Tab. J. Antal understödsfall med tilläggspension i procent av samtliga familjer 
inom olika familjetyper 

Representativa undersökningen 

railjer inom olika familjetyper, samt beräknats relativa antalet tilläggspen
sionärer bland vuxna understödstagare, män och kvinnor för sig. 

Ca 55 000 understödstagare, varav 28 000 på landsbygden (en minskning 
med ca 3 000 sedan föregående år) och inemot 27 000 i städerna (en ökning 
ined ca 2 000), hade enligt de föreliggande uppgifterna åtnjutit ovannämn
da inkomstprövade folkpensionsförmåner under hela redogörelseåret eller 
någon del därav, vilket innebär en minskning med ungefär 1 000 sedan 1950. 
Av samtliga vuxna understödstagare hade 31 % dylik inkomstprövad folk
pension. Andelen tilläggspensionärer var större i landskommunerna (34 %) 
än i städerna (29 % ) . 

Hela antalet personer med inkomstprövade folkpensionsförmåner under 
år 1951 kan på grundval av pensionsstyrelsens statistik beräknas till 344 100. 
1 relation härtill uppgick antalet tilläggspensionärer med understöd av fat
tigvårdsstyrelserna till 16 %. 

Tab. J visar, att i landskommunerna 36 % och i städerna 31 % 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, i detta fall bland familjer utan barn. Framförallt omfattar 
familjetyperna ensam kvinna utan barn och gifta par utan barn en mycket 
stor andel tilläggspensionärer (47 % båda), medan endast 11 % haft till-
läggspension bland gifta par med barn. 

Frekvensen av tilläggspensionärer, med undantag för gifta par utan barn, 
är avsevärt större bland vårdtagare på sjukvårdsanstalter än bland övriga 
understödstagare. Dessa uppvisa emellertid inte några större skillnader sins
emellan, såsom framgår av tab. K. 

Antal understödsfall med särskilt barnbidrag eller bidragsförskott. I tab. 
2 i tabellbilagan lämnas länsvis uppgifter om hur många barn i de av fattig
vårdsstyrelserna understödda familjerna som åtnjutit särskilt barnbidrag 
eller bidragsförskott. Särskilt barnbidrag utgår till föräldralösa eller fader
lösa barn och till vissa invaliders barn och bör icke förväxlas med allmänt 
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Tab. K. Relativa antalet understödsfall med tilläggspension inom olika familjetyper 
Representativa undersökningen 

barnbidrag, som utgår till alla barn och därför ej redovisas särskilt här. De 
här lämnade uppgifterna avse hela antalet barn i de familjer som åtnjutit 
dylika bidrag, oavsett om de direkt eller indirekt understötts av fattigvår
den eller varit omhändertagna av barnavårdsnämnden. I tab. L har på 
grundval av det representativa materialet 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 ifrågavarande förmåner, ställts i 
relation till hela antalet barn inom understödsklientelet 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 10 000 eller 10 % av samtliga barn i understödda familjer, obe
roende av om barnen omhändertagits av barnavårdsnämnd eller ej. I lands
kommunerna var motsvarande antal 5 700 barn och i städerna 4 300. Det 
relativa antalet barn med särskilt barnbidrag var — såsom framgår av 
tab. L — större på landsbygden (12 %) än i städerna (9 % ) . Sedan år 1950 
har antalet barn minskat med ungefär 300 eller 3 %. De 10 000 barnen med 
särskilt barnbidrag i de fa Itigvårdsunder stödda familjerna utgjorde 31 % 
av samtliga 32 100 barn med särskilt barnbidrag vid 1951 års ingång. 

Antalet av fattigvården understödda familjer, som uppburit särskilt barn
bidrag till ett eller flera av sina barn under året, utgjorde enligt tab. L 11 % 
av samtliga understödda familjer med barn; i landskommunerna var mot
svarande tal 13 % och i städerna 9 %. 
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Tab. L. Relativa antalet understödsfall resp. barn med särskilt barnbidrag eller 
bidragsförskott inom olika familjetyper 

Representativa undersökningen 

På grundval av det representativa materialet kan man beräkna hela an
talet fattigvårdsunderstödda familjer med särskilt barnbidrag till 5 000 i 
hela riket, varav 2 600 på landsbygden och 2 400 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. L utgått till 67 av 100 barn bland de fattig
vårdsunderstödda tilläggspensionärerna. Av 100 barn till ensamma kvinnor 
bland understödstagare utan tilläggspension hade 15 åtnjutit särskilt barn
bidrag. I övriga familjetyper utan tilläggspension är relativa antalet under
stödsfall med barn, som åtnjutit särskilt barnbidrag, obetydligt. 
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Bidragsförskott hade enligt de föreliggande uppgifterna utgått till drygt 
8 300 barn i de av fattigvårdsstyrelserna understödda familjerna, därav till 
ungefär 1 800 barn på landsbygden och 6 500 barn i städerna. Detta motsva
rar för hela riket inemot 9 % och för landsbygd och städer 4 resp. 13 % 
av samtliga redovisade barn i de familjer, som understötts av fattigvården. 
Procenttalen äro i det närmaste oförändrade sedan år 1950. 

Antalet barn, som under någon del av år 1951 åtnjutit bidragsförskott, 
utgjorde enligt barnavårdsnämndernas uppgifter till barnavårdsstatistiken 
för samma år 39 000, varav i landskommunerna 15 200 och i städerna 
23 800. Enligt dessa siffror skulle icke mindre än 21 %, på landsbygden 12 % 
och i städerna 27 %, av samtliga barn med bidragsförskott tillhöra familjer 
med understöd av fattigvården. 

Inom gruppen ensamma kvinnor med barn, som huvudsakligen kominer 
ifråga för erhållande av bidragsförskott, hade 28 % av samtliga understöds
fall åtnjutit bidragsförskott till något eller några av barnen. Antalet under
stödda familjer med bidragsförskott utgjorde inom denna familjetyp en i 
det närmaste dubbelt så stor andel av understödsklientelet i städerna 
(34 %) som på landsbygden (18 % ) . 

Med ledning av det representativa materialet kan man beräkna antalet 
fattigvårdsunderstödda familjer med bidragsförskott till inemot 5 000, där
av på landsbygden drygt 1 200 och i städerna 3 800. 

V. Fördelningen av understödsfallen efter understödets 
beskaffenhet 

Fattigvårdens huvudformer. Fattigvårdsstyrelsernas hjälp lämnas i ett 
flertal olika former, vilka kunna indelas i följande fyra huvudgrupper, näm
ligen 1) hemunderstöd, 2) vård på fattigvårdsanstalt, 3) vård på sjukvårds
anstalt samt 4) »annan hjälp». Samtliga understöd i dessa fyra former ha ti
digare redovisats i fattigvårdsstatistiken, men fr. o. m. 1949 har, som tidi
gare nämnts, vård på fattigvårdsanstalt uteslutits ur redovisningen, enär 
endast en mindre del av vårdlagarna på dessa anstalter numera bör betrak
tas som understödstagare. Statistiken omfattar sålunda endast sådana under-
stödstagare som åtnjutit understöd i någon av de övriga tre huvudformerna. 
De grunder efter vilka understödens fördelning på olika huvudgrupper 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. VI—VIII lämnar ytterligare upp
gifter angående var och en av de tre särskilda huvudformerna. Det bör an
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. 
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Tab. M. Understödsfallens fördelning efter understödets beskaffenhet 
inom olika familjetyper 

Representativa undersökningen 

Förekomsten av hemunderstöd, översikter av de fattigvårdsunderstödda fa
miljernas fördelning på respektive hjälp former lämnas i tab. M och N, vilka 
grunda sig på det representativa materialet. Någon fullständig redovisning 
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 1951 fingo hjälp av fattigvårdsstyrel
serna, hade 74 % åtnjutit hemunderstöd någon gång under året, drygt 
64 % hade erhållit hemunderstöd enbart eller hemunderstöd och »annan 
hjälp», medan följaktligen nära 10 % förutom hemunderstöd lämnats vård 
på sjukvårdsanstalt. Understöd i hemmet var vanligare i städerna, där sådan 
hjälp hade utgått i 80 % av understödsfallen, än på landsbygden, där mot
svarande andel utgjorde 66 %. De familjer som åtnjutit hemunderstöd en
bart (eller dessutom »annan hjälp») utgjorde i städerna 69 % och på lands-

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

Representativa undersökningen 

bygden nära 59 %. I kombination med anstaltsvård förekom hemunder
stöd något oftare i städerna än på landsbygden, men inom båda områdena 
var hemunderstöd likväl den ojämförligt vanligaste hjälpformen. Andelen 
hemunderstödda familjer har ökat något sedan år 1950. 

Hemunderstöd var en vanligare hjälpf orm bland understödstagare utan 
tilläggspension än bland tilläggspensionärer, som tab. N visar. Särskilt i 
städerna uppvisa de förstnämnda understödstagarna en mycket stor andel 
hemunderstödda (83 % ) . 

Inom samtliga familjetyper utgjorde hemunderstödet den dominerande 
hjälpf or men, såsom framgår av tab. M. Av naturliga skäl förekom dylik 
hjälp i väsentligt större utsträckning bland barnfamiljer än bland familjer 
utan barn, oftast sålunda bland ensamma kvinnor med barn (91 %) och 
bland äkta makar med barn (82 %, därav 14 % i samband med vård på sjuk
vårdsanstalt), minst ofta bland ensamma män utan barn (60 %) och bland 
ensamma kvinnor utan barn (73 % ) . Den större relativa frekvensen av 

1 I en del fall i kombination med >annan hjälp» 
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Tab. O. Relativa antalet understödsfall, som erhållit »annan hjälp» 
Representativa undersökningen 

hemunderstöd bland städernas understödstagare jämförd med landsbyg
dens är genomgående för samtliga familjetyper. 

Förekomsten av vård på sjukvårdsanstalt. Vård på sjukvårdsanstalt, såväl 
enbart som i kombination med andra hjälp former, hade enligt tab. M läm
nats i 27 % av hela antalet understödsfall. Anstaltsvård förekom något of
tare på landsbygden (30 % av understödsfallen) än vad fallet var i stä
derna (25 % ) . Den var oftare förekommande bland tilläggspensionärer 
(30 %) än bland övriga familjer (25 % ) . Vanligast förekommer denna 
hjälpform bland ensamma män utan barn. 

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

Det relativa antalet understödsfall, i vilka »annan hjälp» utgått, utgjorde 
i hela riket 21 %. Ifrågavarande understödsfall voro talrikare i landskom
munerna (26 %) än i städerna (17 % ) . Till 9 % av samtliga understödda 
familjer utgick enbart »annan hjälp». De sistnämnda fallen, i vilka hjäl
pen merendels torde ha bestått av utackordering i enskilt hem, voro myc
ket vanligare på landsbygden (12 % ) , än vad fallet var i städerna (6 % ) . 
»Annan hjälp» i samband med vård på anstalt torde för det mesta ha bestått 
av utrustning för intagning på anstalter, utlägg för resor o. dyl. Sådan hjälp 
har utgått i 4 % av samtliga understödsfall. 
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VI. Hemunderstöd 

Antal understödsfall m. m. Antalet familjer, som av fattigvårdsstyrelserna 
lämnats understöd i hemmet kontant eller in natura, uppgick år 1951 till 
108 700, varav på landsbygden 46 700 och i städerna 62 000 (se tab. P ) . 
Jämfört med föregående år innebär detta en ökning med 2 000 (ungefär 
2 % ) . Ca 80 % av denna hänför sig till städerna. Framförallt är ökningen 
kraftig i Malmö som ensamt svarar för fjärdedelen av samtliga städers ök
ning. 

Den ökning som ägt rum sedan föregående år är störst bland barnfamil
jerna och särskilt stor i de fall tilläggspension utgått, vilket nedanstående 
tablå visar. 

De hemunderstödda familjernas fördelning på olika familjetyper, vilken 
återges i tab. Q, 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 25 % ) . Ensamma kvinnor med barn förekommer emellertid of
tare bland fallen med hemunderstöd än bland samtliga (12 % mot 10 % ) . 

Bland tilläggspensionärer med hemunderstöd utgöra ensamma kvinnor 
utan barn den dominerande familjetypen (45 %), liksom fallet är inom 
understödsklientelet i dess helhet bland pensionärerna. De voro relativt flera 
i städerna (48 %) än på landsbygden (41 % ) . Även i övrigt visar uppdel
ningen på tilläggspensionärer och övriga understödstagare en fördelning av 
fallen på familjetyper, som nära ansluter sig till den för fattigvårdsfamil
jerna i allmänhet gällande. Detta följer av att mer än 70 % av alla under
stödsfall åtnjutit hemunderstöd. 
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Tab. P. Antal understödsfall med hemunderstöd åren 1951 och 1950 

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

Representativa undersökningen 
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Tab. R. Familjer, som åtnjutit hemunderstöd, fördelade efter försörjarens ålder 
Representativa undersökningen 

De hemunderstödda familjernas fördelning med avseende på heinorts-
rättsledarens ålder framgår av tab R. På det hela taget skiljer sig ej heller 
åldersfördelningen i någon mera väsentlig grad från densamma inom hela 
fattigvårdsklientelet (jfr tab. E ) . 

Antalet personer i de familjer som åtnjutit hemunderstöd utgjorde 
233 200. Efterföljande tablå visar det beräknade antalet hemunderstödda 
vuxna män och kvinnor samt barn, totalt och i procent av samtliga under
stödda personer. Tilläggspensionärer och övriga understödstagare redovisas 
skilda ät, likaså har en uppdelning skett på städer och landsbygd. 
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Understödets varaktighet. På blanketten för fattigvårdsstatistiken efterfrå
gas det antal kalendermånader under vilka hemunderstöd av något slag ut
gått till de redovisade familjerna. Denna redovisningsmetod har valts för 
att på enklast möjliga sätt erhålla en ungefärlig uppfattning om hjälpens 
varaktighet. 

Av tab. S framgår, hur understödsfallen fördelade sig efter antalet ka
lendermånader, under vilka hemunderstödet utgått, dels inom landsbygd 
och städer, dels bland tilläggspensionärer och övriga understödstagare. Den 
ojämförligt vanligaste understödstiden var på landsbygden 12 månader och 
i städerna 1 månad. 

Understödsfallen äro av två olika huvudtyper, dels varaktiga, dels sådana 
som representera mer tillfälliga hjälpbehov. Till den förra gruppen höra 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 månader redovisats. Man kan upp
skatta de varaktiga understödsfallen till något över 1 / 3 av samtliga. Före 
folkpensionsreformen 1948 uppgick deras andel till åtskilligt över hälften av 
understödsfallen. 

Tilläggspensionärerna hade en större andel av varaktiga understödsfall än 
övriga understödstagare. Skillnaderna mellan landsbygd och städer äro dock 
stora. Efter folkpensionsreformen har tilläggspensionärerna på landsbygden 
väsentligt längre understödstid än de i städerna, medan motsatsen var fallet 
före 1948. 

Skillnaden mellan olika familjetyper med avseende på den tid som hem-
understödet varat, framgår för olika kategorier av understödstagare av ovan-
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stående tablå, där hemunderstödets genomsnittliga varaktighet redovisats. 
Bland tilläggspensionärerna äro skillnaderna i fördelningen efter understöds
tiden mellan de olika familjetyperna rätt olika i landskommuner och i stä
der. I båda fallen ha dock gifta par med barn den längsta understödstiden. 
Stora skillnader i understödsperioderna föreligga också mellan olika famil
jetyper bland de understödsfall som icke åtnjutit tilläggspension. Ensamma 
kvinnor ha i genomsnitt längre understödstid än ensamma män och gifta par. 

Tab. S. Familjer med hemunderstöd, fördelade efter antalet kalendermånader, 
under vilka dylik hjälp utgått 

Representativa undersökningen 

Antalet kalendermånader, under vilka hemunderstöd utgått, utgjorde, så
som framgår av tab. S, för samtliga understödsfall i genomsnitt 5 9. För till-
läggspensionärer uppgick motsvarande medeltal till 6 5 och för övriga under-
stödstagare till 5-7. 
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Tab. T. Hemunderstödets värde i kronor per understödsmånad för olika familje
typer1 och olika kategorier av understödstagare 

Representativa undersökningen 

Understödets värde. Hemunderstödets totala värde uppges för år 1951 till 
203 milj. kr (18i år 1950) på landsbygden och 402 milj. kr (364) i städerna 
eller tillhopa 60s milj. kr (545). 

Det genomsnittliga värdet per person och understödsmånad av allt redo
visat hemunderstöd uppgick i landskommunerna till 63 kr, i städerna till 
124 kr och i riket i dess helhet till 94 kr. För landsbygden har detta medel
belopp stigit med 11 % sedan år 1950, för städerna med 6 %, men fortfa
rande är skillnaden mycket stor. Framhållas må dock att i de redovisade un
derstödsbeloppen ingår det uppskattade värdet av naturaförmåner. 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. 

I tab. T (som grundar sig på det representativa materialet) har understöds
beloppens storlek i genomsnitt per understödsmånad för olika familjety
per beräknats, dels inom olika kategorier av understödstagare, dels inom 
landsbygd och städer. De tidigare särredovisade två kategorierna av under
stödstagare, tilläggspensionärer och övriga understödstagare, ha i denna ta
bell vardera uppdelats på två, allteftersom särskilt barnbidrag eller bidrags
förskott utgått till familjerna eller icke. 

1 Ensamma barn ha icke särredovisats i tabellen, då deras antal Sr alltför litet för att man på 
grundval av den representativa undersökningen skall kanna draga några slutsatser om denna 
familjetyp 
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De lägsta hemunderstöden uppvisa tilläggspensionärerna och lägst bland 
dessa äro understöden bland understödstagare utan särskilt barnbidrag 
eller bidragsförskott (i medeltal 48 kr per månad) . De genomsnittliga un
derstödsbeloppen 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 124 kr per månad. Något högre 
belopp (143 kr) har utgått till övriga understödstagare med särskilt barn
bidrag eller bidragsförskott och 108 kr per månad till dem som icke erhållit 
dylikt bidrag. 

För olika familjetyper däremot ligga understöden på rätt olika nivå. Äkta 
makar ha i genomsnitt fått något högre understödsbelopp, beroende på den 
merendels större försörjningsbördan. 

Stora skillnader i understödstilldelningen råda mellan landsbygd och stä
der. Det genomsnittliga beloppet per månad var för samtliga familjer 63 
resp. 124 kr. Inom olika familjetyper och olika kategorier av understödsta
gare var understödet genomgående ungefär dubbelt så stort i städerna som 
inom landskommunerna. 

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

Man måste observera, all de i tab. T anförda genomsnittliga understöds-
beloppen icke utgöra något exakt mått på vad de hemunderstödda ha att leva 
av per månad; hemunderstödet utgör i många fall endast ett tillskott till 
familjernas övriga inkomster. Detta gäller i främsta rummet dem sam upp
bära tilläggspension, särskilt barnbidrag eller bidragsförskott, men också åt
skilliga bland de övriga understödstagarna åtnjuta penning- eller naturain-
komster av olika slag. Ej så få äga egen stuga eller annan fastighet och tor
de sålunda ha ganska små utgifter för bostad; så är även förhållandet med 
dem som bo hos anhöriga eller i bostäder upplåtna av arbetsgivare. 

VII. Vård på sjukvårdsanstalt 

Antal vårdtagare m. m. Antalet personer, för vilka fattigvårdsstyrelserna 
under år 1951 helt eller delvis bekostade en längre eller kortare tids vis
telse på sjukvårdsanstalter, uppgick till ca 40 700. Deras fördelning på män, 
kvinnor och barn samt olika lokala områden framgår av efterföljande tablå. 
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Sedan år 1950 har antalet av fattigvården understödda vårdtagare på 
sjukvårdsanstalt nedgått med 2 060 eller 5 %. 

De manliga vårdtagarna voro något fler än de kvinnliga (50 mot 43 % ) . 
Detta gäller såväl landsbygd som städer. Andelen barn uppgick till 7 % 
men varierade högst avsevärt. Högst var den i Malmö (12 % ) . 

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. 

Antalet redovisade understödsfall är, om summan multipliceras med fem, 
ungefär 6 000 mindre än antalet vårdtagare i föregående tablå. Detta beror 
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på att två eller flera personer tillhörande samma familj under året kan ha 
varit intagna på sjukvårdsanstalt. Den i tablån återgivna fördelningen efter 
familjetyp skiljer sig från motsvarande fördelning av samtliga understöds
fall (jfr tab. B), främst därigenom att andelen ensamma män som lämnats 
sjukvård är större än denna familjetyps andel av hela understödsklientelet 
(37 resp. 25 % ) . Däremot äro ensamma kvinnor och gifta par relativt sett 
färre, i synnerhet gäller detta familjer med barn. Andelen barn bland vård-
tagarna är blott Vs av barnens andel av samtliga understödstagare. Detta 
tycks tyda på att det framförallt är föräldrarnas sjukvård, som föranlett 
barnfamiljerna att anlita fattigvården. 

Fördelningen av vårdfallen på sjukvårdsanstalterna efter huvudperso
nens ålder framgår av efterföljande sammanställning, grundad på den re
presentativa undersökningen. Denna åldersfördelning torde i stora drag 
överensstämma med de egentliga vårdtagarnas. 

Det utmärkande för åldersfördelningen bland vårdfallen på här ifrågava
rande anstalter är, att de arbetsföra åldrarna äro väsentligt talrikare repre
senterade än inom hela understödsklientelet (jfr tab. E ) . Åldrarna under 
60 år omfatta sålunda ca 75 % av vårdfallen mot ungefär 64 % av samtliga 
understödsfall. Dessa skiljaktigheter gälla såväl landsbygd som städer. Sär
skilt bland tilläggspensionärerna skiljer sig åldersfördelningen bland vård
fallen på sjukvårdsanstalterna starkt från densamma inom pensionärsgrup
pen bland samtliga understödsfall. Åldrarna under 60 år voro, relativt sett, 
väsentligt talrikare i förra fallet (64 %) än i det senare (35 % ) . Bland öv
riga understödstagare äro skillnaderna betydligt mindre. 

Antal vårddagar och vårdens värde. Enligt tab. U, som grundar sig på 
det representativa materialet, utgjorde den genomsnittliga vårdtiden för 
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Tab. U. Vårdtagare på sjukvårdsanstalt, fördelade efter vårdtiden 
Representativa undersökningen 

samtliga på sjukvårdsanstalt intagna understödstagare 147 dagar (på lands
bygden 181 dagar, i städerna 111 dagar) . 

Understödsklientelet på sjukvårdsanstalterna är mycket ojämnt fördelat 
ifråga om vårdtiden. Vårdtagarna kunna liksom de hemunderstödda (se 
kap. VI), i stort sett uppdelas på två typer, å ena sidan tillfälliga och å den 
andra varaktiga vårdfall. Inemot l/3 av samtliga understödstagare hade vis
tats på sjukvårdsanstalterna praktiskt taget hela året, medan drygt hälften 
hade erhållit sådan vård under kortare tid än tre månader. Mellan tilläggs
pensionärer och övriga vårdtagare på sjukvårdsanstalterna förefinns en 
väsentlig skillnad i avseende på vårdtiden. I förra fallet spela givetvis ålder-
domssjukdomar, 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 sjukdoms
fall, vilka föranleda endast en kortare sjukhusvistelse. Genomsnittliga vård
tiden var bland övriga vårdtagare 103 dagar, bland tilläggspensionärerna 
däremot drygt två gånger så lång (225 dagar) . I städerna synas de tillfäl
liga vårdtagarna i båda fallen på det hela taget vara betydligt talrikare, re
lativt sett, än på landsbygden. 

Det totala värdet av den vård som understödstagarna under år 1951 er
hållit på sjukvårdsanstalt uppgår till 183 milj. kr, vilket är en ökning med 
I s milj. eller 11 % sedan föregående år. Av denna summa kommo 107 
milj. kr på landsbygden och 7-6 milj. kr på städerna. 

1 Tillhörande sam ra a familj 
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Tab. V. Antal understödsfall med »annan hjälp» inom olika familjetyper samt 
understödets genomsnittliga värde 

Representativa undersökningen 

Kostnaderna äro i allmänhet beräknade med utgångspunkt från de låga 
avgifter som fattigvårdsstyrelserna erlägga till länslasarett och andra all
männa sjukvårdsinrättningar. Den genomsnittliga vårdkostnaden per dag 
uppgick till 3os kr år 1951 mot 262 kr år 1950. 

VIII. »Annan hjälp» 
Antal understödsfall m. m. Antalet understödsfall, vilka under år 1951 åt

njutit »annan hjälp» (utackordering, utrustning för intagning på anstalt, 

1 Utom Stockholms stad 
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resor osv.), utgjorde inalles 31300, varav inemot 18100 i landskommu
nerna och 13 200 i städerna. I förhållande till föregående år har antalet 
understödsfall minskat i hela riket med ungefär 600 eller 2 %. 

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

Några mer betydande olikheter gentemot fördelningen av samtliga under
stödsfall efter familjetyp (jfr tab. B) förekomma ej. Ensamma kvinnor äro 
dock något underrepresenterade och ensamma män i motsvarande grad 
överrepresenterade bland familjer, som erhållit »annan hjälp». 

Understödets värde. Hela värdet av det understöd som redovisats under 
rubriken » annan hjälp» uppgick på landsbygden till 36 milj. kr och i stä
derna till 2o milj. kr, tillhopa 5 6 milj. kr. De genomsnittliga beloppen per 
understödsfall framgår av tab. V. 

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 191 kr, när den ej varit kombinerad med andra hjälpformer, men 
sjunker till 170 kr, då den erhållits i kombination med hemunderstöd eller 
anstaltsvård, vilket jämfört ined föregående år innebär en ökning med 5 
resp. 18 %. 

IX. Understödets rättsliga form och totala värde 
Redovisningen till fattigvårdsstatistiken omfattar samtliga familjer och 

ensamma personer, som för uppehälle och vård åtnjutit understöd av fat
tigvårdsstyrelserna enligt fattigvårdslagen, enligt lagen om kommunala pen
sionstillskott m. m. eller ur fonder och donationer under fattigvårdsstyrel
sernas förvaltning. 

Understödsfallens fördelning efter understödets rättsliga form. Understöds
fallens fördelning efter understödets rättsliga form år 1951 redovisas här 
nedan i sammandrag i absoluta och relativa ta l : 
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Tab. X. Understödsfallens fördelning efter understödets rättsliga form inom olika 
familjetyper 

Representativa undersökningen 
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Egentligt fattigvårdsunderstöd hade under år 1951 utgått i sammanlagt 
13&500 fall, varav 65 500 på landsbygden och 71 000 i städerna. Dessa tal 
motsvara 92 % resp. 93 % och 92 % av antalet understödsfall över huvud. 
Fattigvårdsunderstöd enbart hade på landsbygden och i städerna utgått till 
ca 91 % av de understödda familjerna. 

Understöd enligt lagen om kommunala pensionstillskott m. m. utgöras av 
kommunala pensionstillskott i egentlig mening, vidare kommunala tillskott 
till särskilt barnbidrag eller bidragsförskott samt kommunala sjukvårds
bidrag. Sådana understöd hade under år 1951 utgått enbart eller tillsam
mans med egentlig fattigvård till 9 200 familjer, vilket motsvarade 6 % av 
samtliga understödsfall. På landsbygden kommo 4 800 fall och på städerna 
4 400, motsvarande ca 7 resp. 6 % av hela antalet familjer med understöd 
av fattigvårdsstyrelserna. Under år 1951 har antalet understödsfall med 
pensionstillskott ökat med ca 400 eller 5 %. 

De understöd som fattigvårdsstyrelserna utdelat ur fonder och donatio
ner torde vara ofullständigt redovisade; siffrorna äro därför i allmänhet 
för låga. Så t. ex. föreligga för Stockholms del inga uppgifter angående dy
lika understöd. 

Enligt de föreliggande uppgifterna hade under år 1951 4 400 familjer 
uppburit understöd ur fonder och donationer, som fattigvårdsstyrelserna 
förvaltat. I städerna fingo ungefär 2 900 familjer dylikt understöd, på lands
bygden ca 1 500. Dessa tal, vilka måste betraktas som minimisiffror, mot
svara ungefär 4 % resp. 2 % av hela antalet redovisade understödsfall. 

På grundval av det representativa materialet meddelas i tab. X den pro
centuella fördelningen av understödsfalien 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 folkpension. Av samt
liga understödsfall med tilläggspension hade drygt 14 % uppburit kommu
nala pensionstillskott, på landsbygden 12 % och i städerna 17 %. Bland övriga 
understödstagare hade ca 2 % av understödsfallen åtnjutit understöd en
ligt 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 sjuk
vårdsanstalt eller i form av hemunderstöd eller »annan hjälp». En samman
fattning härav lämnas i efterföljande tablå. 



45 UNDERSTÖDETS TOTALA VÄRDE 

Vårdens värde redovisas brutto, dvs. utan avdrag för ersättning, som kom
munerna 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). 

Totala värdet av de understöd som fattigvårdsstyrelserna utgivit under 
år 1951 uppgick till 844 milj. kr. Sedan 1950 har en ökning av det allmän
nas kostnader för fattigvården ägt rum med i runt tal 82 milj. kr eller 11 %. 
Kostnadsstegringen sammanhänger väsentligen med ökade utgifter för hem
understöden. 

Tab. Y, 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. 

Tab. Y. Av fattigvårdsstyrelserna meddelat understöd, fördelat efter understödets 
rättsliga form och dess beskaffenhet 

Representativa undersökningen 
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Tab. 1. Antal understödsfall med fördelning efter familjetyp samt antal 

1 eller vårdade utom hemmet på fattigvårdens bekostnad 
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understödstagare med fördelning på vuxna män, kvinnor samt barn, länsvis 



50 Tab. 2. Antal understödstagare med tilläggspension, antal barn i 
samt understödsfallens fördelning med avseende på 



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