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FÖRORD 

Socialstyrelsen får härmed framlägga berättelse angående kommunernas 
understödsverksamhet enligt 1918 års fattigvårdslag under år 1956. I anslut
ning till berättelsen har intagits ett avsnitt om ålderdomshemmen under sam
ma år, omfattande uppgifter om antalet hem, antalet platser, beläggningen 
m. m. samt om hemmens driftskostnader. Därutöver redovisas i ett särskilt 
avsnitt en specialundersökning om brandskyddet på ålderdomshemmen. 

Detta är sista året som socialstyrelsen framlägger en redovisning över 
fattigvården. I fortsättningen kommer den årliga statistiken över ifrågava
rande verksamhet att grundas på 1956 års socialhjälpslag. Statistiken har av 
denna anledning delvis omlagts. 
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Summary 

Cases of public relief and their distribution 
by family types 

As reported to the Social Welfare Board 
from the Public Assistance Boards, about 
137 700 families had received relief in 
1956, and, including all family members , 
the number of persons aided was about 
287 200. As compared wi th 1955, the 
number of cases had increased by 2 500 
(2 % ) , and the number of all persons aided, 
incl. family members, by 12 300 (5 % ) . 

Among the different types of family the 
number of single men without children has 
increased by 1 550 (4 %) and the number 
of married couples wi th children by 2 400 
(9 % ) . The number of single women 
without children has decreased by 2 300 
(6 % ) . (See diagram at page 13). 

The difference in family types between 
rural and urban districts among the recipi
ents of relief is ra ther small . There are 
more single women and fewer marr ied 
couples among them. 34 % of all families 
had children. Most of them were married 
couples with children, which comprised 
22 7c of all cases of relief. 

About 22 % of the families aided had 1 
or 2 children and about 12 % had 3 or 
more children. Among the marr ied couples 
38 % had 1 or 2 children and 26 % had 3 
or more children. 

In the report are not included persons 
cared for in homes for the aged. Since 1949 
the statistics comprise only those recipients 
who get domiciliary assistance, medical 
care at a hospital or some other relief 
from the Public Assistance Boards. 
Therefore the total number of families or 
persons aided by Public Assistance is 
somewhat larger than the figures 
mentioned above. 

Recipients of relief as compared with the whole 
population 
The total number of male recipients has 

increased by 4 400 (6 %), children under 
16 years by 7 000 (7 % ) . The females have 
increased by 1 %. Of all aided persons 36 % 
were children, 30 % men and 34 % women. 
The relative number of children has in
creased during the last years . 

The number of persons aided by Public 
Assistance was 3,9 % of the whole popula

tion of the country, which means an 
increase from 3,8 % in 1955. 

The frequency of relief varied greatly in 
different par ts of the country. Thus the 
number of aided persons, in percentage of 
the whole populat ion, was lowest in the 
south of Sweden (about 2 or 3 % ) . The 
frequency increased further North, and 
was greatest in the far North (6,7 % ) . 

Among the large cities, Stockholm had 
the greatest percentage of relief (6,1). 

Domiciliary assistance 
The most frequent form of relief granted 

by the Public Assistance Boards is the 
domicil iary assistance, which constituted 
about 112 300, or 82 % of all cases re
ported in 1956. The number of families 
who had received domicil iary assistance 
increased from 1955 by more t h a n 6 000 or 
about 6 %. This increase was greater in 
the cities (9 % ) , than in the ru ra l districts 
(1 % ) • 

The dis t r ibut ion according to family 
types of recipients who were given dom
iciliary assistance, differs from the corre
sponding dis tr ibut ion of all those aided 
by Public Assistance; thus there are 
relatively few single men wi thout children 
and single women wi thout children among 
those who have received domicil iary as
sistance, bu t more single women wi th 
children and marr ied couples w i t h children. 

The total number of persons who had 
received domicil iary assistance was 248 900, 
which means an increase since 1955 by 
17 700 (8 % ) . The recipients in need of 
permanent assistance comprised about 1/5 
of all cases, in the cities 16 % and in the 
rura l areas 29 %. The cases of temporary 
aid (up to 3 months) comprised 55 % in 
the cities and 46 % in the rura l areas. — 
The domicil iary assistance was granted on 
an average of 5,2 months . 

In 1956 the Public Assistance Boards 
paid 85,2 mil l . Sw. crowns for domicil iary 
assistance, which is 8,7 mill , crowns or 
11 % more t h a n in 1955. The average 
value of this relief was 147 crowns a month 
(in the rura l areas 111 crowns and in the 
cities 171 c rowns) . 

Medical care at a hospital 
The new Health Insurance scheme, which 

came into force as from 1st J anua ry , 1955, 
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caused a decrease in the number of persons 
for whom the Public Assistance Boards 
paid a longer or shorter stay at a hospital . 
This decrease was between 1954 and 1955 
about 21 000 persons and the number of 
aided persons amounted in 1955 to 17 400. 
For 1956 the decrease has continued and 
the number of persons was 13 200. The total 
decrease between 1954 and 1956 amounted 
to 66 %. 

The total value of the medicial care 
granted recipients of relief in 1956 was 
13,5 mill , crowns, a decrease by 3,0 mill , 
crowns since 1955. As costs are counted 
the small fees which the Public Assistance 
Boards pay to the municipal hospitals and 
to other public medical inst i tut ions. 

The average stay for those granted 
hospital care was 223 days (249 in the 
rura l areas and 182 in the ci t ies) . About 
45 % had spent the whole year at a 
hospi ta l ; in 1954, before the Heal th In
surance reform, the corresponding figure 
was 29 %. About 30 % had spent less than 
three months (1954: 54 % ) . 

Other relief 
In 1956, the number of cases wi th other 

relief (boarding, equipment for staying at a 
hospital , fares etc.) constituted 28 300. In 
1955 the corresponding figure was 31 300. 
The average value of this aid amounted 
to 248 crowns for persons who had only 
other relief (1955:231 crowns) , and 247 
crowns for persons who had received 
other relief in combination wi th domi
cil iary assistance or medical care at a 
hospital (1955: 221 crowns) . 

The total value of this form of relief 
amounted to 7,0 mill , crowns (1955:7,1 
mill , crowns) . 

Total value of the relief 

The total sum paid in 1956 by the Public 
Assistance Boards as domicil iary relief, 
medical care at a hospital or some other 
form of relief, was 105,7 mill , crowns or 
5,6 % more than in 1955. 

Homes for the aged 

As from 1949, care at homes for the aged 
is no longer included in the report , as only 
very few of the residents in such homes 
can be regarded as receivers of relief. An 
old-age pensioner whose old-age pension is 
sufficient to pay his stay in a home for the 
aged, is no longer considered as receiving 

relief, even if the municipal i ty exacts a 
higher fee from the pensioner who is not en
tirely dependent upon his old-age pension. 

At the end of 1956, there were 1 358 
homes for the aged in use in Sweden (1 182 
in the ru ra l areas and 176 in the ci t iesl . 
These homes had room for 39 312 residents 
altogether 94 % thereof in homes for the 
aged proper ; of the remaining beds 2 % 
belonged to depar tments for mental ly 
deranged persons and 5 % to depar tments 
for chronic invalids. 

Most of the homes are quite small, 57 % 
have a max imum of 20 places and 87 % 
of 40 places and about half of the total 
number of places are to be found in homes 
wi th a maximum of 30 places. About 88 % 
of the places in the homes for the aged 
proper were occupied. In the special depart
ments the corresponding percentages were 
somewhat higher (94 and 98 % respec
t ively) . 

The total number of days of care in the 
various types of inst i tut ions during 1956 
were 12,7 mill. , which means tha t there 
were about 34 600 residents daily in the 
homes for the aged. 

The number of employees in the homes 
for the aged amounted to 10 500, whereof 
about 1 500 were par t t ime employees. Per 
100 beds there were 22,9 employees. 

In 1956 total current costs for the homes 
was 168 mill , crowns, whereof salaries 
amounted to 50 %. The average cost per 
day and per person under care in the 
homes for the aged proper amounted in 
1956 to 13,02 crowns; in 1954 the corre
sponding figure was 10,44 (an increase 
dur ing two years by 25 %). In the homes 
in the cities the costs amounted to 15,05 
crowns and in the rura l areas to 12,10 
crowns (1954: 11,93 and 9,86 crowns respec
t ively) . 

The major i ty of the homes for the aged 
(61 %) were in wooden buildings ( in the 
ru ra l areas 67 % and in the cities 30 c/c ) . 
Nearly a quar te r of the inmates were living 
in wooden houses wi thout fire a larms. 
Only 31 % of the buildings had fire a la rms . 
Provision for escape in the event of fire 
may be regarded as far from beeing satis
factory in many homes and fireresistive 
l inings on wal ls and ceilings are not to be 
found in even half of the homes for the 
aged (in the cities 60 % and in the rural 
homes 34 % ) . 



I. Primärmaterialet och bearbetningen 

Principerna för redovisningen. Fattig
vårdsstatistiken omfattar sedan 1949 alla 
familjer (och personer) , som under re
dogörelseåret fått understöd av fattig
vårdsstyrelserna enligt fattigvårdslagen, 
enligt lagen om kommunala pensionstill
skott m. m. eller ur fond eller donation 
under fattigvårdsstyrelsernas förvaltning. 
De som erhållit vård på ålderdomshem 
medtas numera inte i fattigvårdsstatisti
ken. Denna omfattar sålunda endast så
dana understödstagare som åtnjutit hem
understöd, vård på sjukvårdsanstalt samt 
annan av fattigvårdsstyrelsen lämnad 
hjälp. På sid. 46—64 i denna publikation 
lämnas en särskild redogörelse för ålder
domshemmen under år 1956. På sid. 65 
—75 lämnas en redogörelse för en spe
cialundersökning om brandskyddet på 
ålderdomshemmen. 

Statistiken över den öppna fattigvår
den grundar sig på uppgifter ur det 
socialregister som enligt lagen den 20 
mars 1936 (SFS 1936:56) skall föras i 
varje kommun. De pr inciper som gäller 
för redovisningen till fattigvårdsstatisti
ken är också desamma som ligger till 
grund för socialregistrets förande. Vid 
redovisningen av understödstagarna och 
av dem uppburna understöd utgör famil
jen i fattigvårdsrättslig mening enheten. 
En familj omfattar enligt fattigvårdsla
gen huvudpersonen (som kan vara man 
eller kvinna) samt de personer som här
leder sin hemortsrätt från denne, dvs. 
hustru samt barn och adoptivbarn un
der 16 år. Barn, som fyllt 16 år och som 
enligt lagen är självständiga hemorts

rättsledare, redovisas för sig, dock en
dast om de erhållit för dem själva av
sedd hjälp. Vare sig familjen i dess 
helhet eller endast hemortsrättsledaren 
själv eller i förekommande fall endast 
hustrun eller de minderåriga barnen bli
vit delaktiga understöden, redovisas des
sa familjevis. I fråga om personlig vård, 
som meddelats någon av familjemedlem
marna 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 hän
förs till endera av följande sju familje
typer: 1) ensam man utan barn, 2) en
sam 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) ensamma barn. För familjer 
med barn uppges i varje särskilt fall 
antalet hemmavarande eller på fattig
vårdens bekostnad utom hemmet vår
dade minderåriga barn. Dessutom läm
nas uppgift om de av familjens barn un
der 16 år som omhändertagits av barna
vårdsnämnd. 

Bearbetningen av materialet. Bearbet
ningen har bedrivits i två etapper. Efter 
erforderlig granskning och komplette
ring av primärmaterialet har för varje 
kommun vissa uppgifter hopsummerats. 
Dessa kommunsummor ligger till grund 
för tabellbilagan till denna berättelse 
(sid. 76—79). 
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Den andra etappen omfattar en ur
valsundersökning av vart femte av de 
redovisade understödsfallen. Huvudre
sultaten meddelas i form av de texttabel
ler som ingår i den följande berättelsen. 
De absoluta talen i dylika tabeller bör 
uppmultipliceras med fem för att utgöra 
de verkliga antalen eller beloppen. 

Urvalets representativitet bestyrks i 
flera sammanhang i det följande. Rela
tiva tal och medeltal kan sålunda vid en 
jämförelse konstateras vara i det när
maste lika i stickprovsundersökningens 
tabeller och i dem som grundar sig på 
hela materialet. I de tabeller vari huvud
summorna återges i absoluta tal ha r 
samtliga därpå beräknade procenttal i 
fördelningen efter avrundning angetts 
utan decimaler. I de fall då de bygger 
på en mycket liten frekvens ha r detta 
markerats genom att procenttalet satts 

inom parentes då det absoluta talet är 
mellan 50 och 100. Två punkter utvisar, 
att det absoluta talet understiger 50 och 
att uppgiften av den anledningen är för 
osäker för att kunna anges. 

De uppgifter som grundas på hela ma
terialet återges i tabellbilagan länsvis 
med fördelning på landsbygd och stä
der, varjämte särskilda uppgifter lämnas 
för de större städerna. I själva berättel
sen framträder i stället de regionala och 
lokala olikheterna genom materialets 
uppdelning på olika r iksområden. Sist
nämnda fördelningsgrund har emellertid 
i allmänhet kommit till användning blott 
i de sammanställningar som fotats på 
det totala undersökningsmaterialet. In
delningen i r iksområden överensstäm
mer med motsvarande indelning i folk
räkningarna. 

I I . Anta l understödsfall och dessas fördelning på ol ika familjetyper 

Antal familjer med understöd av fattig
vårdsstyrelserna. Antal familjer, som er
hållit hemunderstöd, vård på sjukvårds
anstalt eller annan hjälp under 1956, re
dovisas i tab. 1 i tabellbilagan (sid. 76), 
fördelade på olika familjetyper, dels 
länsvis, dels i de större städerna. Antal 
understödda familjer inom dessa hjälp-
former uppgick i runt tal till 137 700; 
dessa fördelade sig på landsbygd och 
städer samt efter familjetyper på sätt 
som framgår av följande tablå. 

Enär statistiken numera, som tidigare 
nämnts, icke omfattar de understödsfall 
som enbart erhållit vård på ålderdoms
hem, är hela antalet av fattigvården un
derstödda familjer något större än vad 
som framgår av de här redovisade talen. 
De på ålderdomshem vårdade under-
stödstagarna torde emellertid endast upp

gå till något eller några tusental i hela 
riket. 

Sedan 1955 har antalet familjer, som 
erhållit hjälp i någon av ovannämnda 
tre former, ökat med omkring 2 lU. 
Uppgången är helt koncentrerad till stä
derna, där antalet hjälpfall ökade med 
5 %. På landsbygden däremot har an
talet hjälpfall minskat med över 2 %. 
ökningen inom de olika familjetyperna 
är störst bland den obetydliga gruppen 
ensamma män med barn (11 fW)\ den 
väsentligaste ökningen har dock konsta
terats för makar med barn, som ökat 
med inte mindre än 9 %. Gruppen en
samma män utan barn har också ökat 
rätt kraftigt (4 %), medan ensamma 
kvinnor utan barn minskat i antal gans
ka mycket (6 %). Dessa förändringar in
nebär anmärkningsvärt starka struktur-



11 

förändringar inom klientelet. Antalet 
fall inom olika familjetyper åren 1955 
och 1956 framgår av diagrammet på 
sid. 13. 

Antalet understödsfall och understöds-
tagare på landsbygden inom olika riks
områden samt i städer av olika storlek 
framgår av tab. A, som även visar de 
absoluta och relativa förändringarna se
dan 1955. 

På landsbygden har antalet fall mins
kat inom alla delar av riket utom i Bo

huslän och Vänerlänen. Störst har ned
gången varit i Norrland med 3—4 %. 
Den konstaterade nedgången i antalet 
understödsfall i Norrland är anmärk
ningsvärd. Det vill synas som om den 
nedgång till följd av sjukkassereformen 
som i övriga delar av riket inregistrera
des år 1955, framför allt i Övre Norrland 
inte framkommit förrän under år 195C. 

Den kraftiga ökningen i städerna är 
av särskilt stort intresse. Det är fram
för allt i vissa medelstora industristäder 

Tab. A. Antal understödsfall och understödstagare inom olika riksområden 
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Tab. B. Understödsfallens fördelning på olika familjetyper bland tilläggspensionärer 
och övriga understödstagare 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

som antalet understödsfall ökat rätt kraf
tigt. Vilka faktorer som ligger bakom 
denna tendens torde vara svårt att ange. 
Det vill emellertid synas som om ar
betsmarknadsläget, vilket under 1956 
varit påtagligt sämre än närmast tidi
gare år, medfört en ökning av under
stödsverksamheten. 

Antal understödda familjer, fördelade 
efter familjetyper. Understödsfailens för
delning på familjetyper framgår av tab. 
B, som bygger på urvalsundersökningen. 
Ensamstående kvinnor omfattade totalt 
38 % av samtliga understödda familjer, 
ensamstående män 28 'U samt äkta ma
kar 34 9r, vilket i stort sett är samma 
fördelning som föregående år. 

Skillnaderna i fördelningen på famil
jetyper är rätt små mellan landsbygd 
och städer; de gifta paren är dock rela
tivt sett något talrikare på landsbygden 
(39 %) än i städerna (32 %). 

Andelen familjer med barn ( inräknat 
ensamma barn) uppgick i hela riket till 

34 %, vilket jämfört med 1955 innebal
en ökning med en enhet. De flesta barn
familjerna tillhörde familjetypen gifta 
par med barn, som år 1956 omfattade 
22 % av samtliga understödsfall, vilket 
är en procentenhet högre än föregå
ende år. 

Understödstagarna har i det följande 
fördelats på folkpensionärer med in-
komstprövade tillägg till folkpensionen 
(i det följande kallade tilläggspensionä
rer) och övriga understödstagare. Såda
na inkomstprövade tillägg kan vara till-
läggspension, kommunalt bostadstillägg, 
hustrutillägg eller änkepension. Bland 
tilläggspensionärerna omfattade de barn
lösa familjetyperna 90 % och bland öv
riga understödstagare 56 % av under
stödsfallen. 

Antalet understödsfall, där huvudman
nen åtnjutit tilläggspension och övriga 
understödda familjer framgår av efter
följande tablå, som också visar fördel
ningen på landsbygd och städer. 
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Understödda familjer åren 1955 och 1956 

Sedan föregående år har antalet un-
derstödstagare med tilläggspension mins
kat med drygt 10 %, medan antalet öv
riga understödstagare ökat med 7 c/c. 

Antal understödda familjer, fördelade 
efter barnantal. Hur de understödda fa
miljerna fördelar sig efter barnantal fram
går av tab. C, som grundar sig på urvals-
undersökningen. Vid grupperingen av 
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Tab. C Antal fattigvårdsunderstödda familjer inom olika familjetyper, fördelade efter barnantal 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

familjerna efter barnantal ha r medräk
nats samtliga redovisade barn under 16 
år, såväl hemmavarande eller på fattig
vårdens bekostnad utom hemmet vårda
de barn, som de barn vilka omhänder
tagits av barnavårdsnämnderna eller ut
ackorderats i fosterhem, på barnhem el
ler på annan anstalt. 

Av samtliga understödda familjer ha
de 22 r/, 1 eller 2 barn och cirka 12 % 
3 eller fler barn. Givetvis förekom bar
nen mest bland gifta par , av vilka 38 % 
hade 1 eller 2 och 26 % 3 eller fler barn. 

Bland tilläggspensionärerna hade 8 % 
av familjerna 1 eller 2 barn och inemot 
3 c/c fler barn. 

Övriga understödstagare, som icke åt
njutit tilläggspension, är betydligt of
tare barnr ika ; 28 % av dessa familjer 
hade 1 eller 2 barn och 16 % hade 3 
eller fler barn. Av de äkta makarna 
hade 43 % 1 eller 2 barn och 32 % 3 
eller fler barn. över två femtedelar av 
de ensamma kvinnorna hade minderåri
ga barn att försörja, 31 % 1 eller 2 barn 
och 10 % 3 eller fler barn, medan endast 
3 % av de ensamma männen hade min
deråriga barn. 

Mellan landsbygd och städer förefinns 
vissa skillnader. Så är t. ex. andelen en
samma kvinnor utan barn något större 
på landsbygden än i städerna, medan 
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Tab. D. Antal understödsfall fördelade efter försörjarens ålder 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

motsatsen är fallet för ett- och tvåbarns-
familjerna. 

Hela antalet barnfamiljer, som någon 
gång under år 1956 åtnjutit understöd 
av fattigvårdsstyrelserna uppgick enligt 
nedanstående tablå till i runt tal 46 800, 
innebärande en ökning sedan föregåen
de år med 6,6 %. Det är familjerna med 
många barn som ökat mest; 3- eller fler
barnsfamiljerna har sålunda ökat med 
13,2 %. Antalet hemmavarande eller på 
fattigvårdens bekostnad utom hemmet 
vårdade barn i samtliga barnfamiljer var 
cirka 102 000, vilket innebär en ökning 
sedan 1955 med 7,4 %. De understödda 
barnfamiljerna resp. barnen fördelar sig 
på ett- och tvåbarnsfamiljer resp. fler
barnsfamiljer på följande sätt. 

Understödsfallens fördelning efter hu
vudpersonens ålder. För varje familj, som 
åtnjutit understöd, har huvudpersonens 

eller hemortsrättsledarens födelseår 
uppgetts. I tab. D lämnas en översikt 
över antalet understödda huvudpersoner 
i olika åldrar, samt de relativa föränd
ringarna inom resp. åldersgrupper se
dan 1955. 

Under 1956 har antalet understödsfall 
framför allt minskat inom åldersgrupper
na över 75 år. För landsbygden redovisas 
en nedgång inom samtliga åldersgrup
per ; störst är denna i å ldrarna under 
30 år. Den uppgång som konstaterats för 
städerna är främst koncentrerad till åld
rarna mellan 30 och 60 år. 

Den relativa åldersfördelningen bland 
tilläggspensionärer och övriga under-
stödstagare i landskommuner resp. stä
der framgår av tab. E. 

I städerna är åldersgrupperna 16—29, 
30—39 samt 40—49 år något talrikare 
företrädda än i landskommunerna, me
dan motsatsen är fallet med åldrarna 
över 60 år. 

Bland tilläggspensionärerna är själv
fallet åldringarna starkt övertaliga. I 
47 % av samtliga understödsfall inom 
denna kategori av understödstagare var 
huvudpersonen 67 år och däröver och 
64 % av fallen 60 år och däröver. Bland 
övriga understödstagare var motsvaran
de tal 7 resp. 18 %. 
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Tab. E. Antal understödsfall inom olika familjetyper fördelade i procent efter försörjarens ålder 
bland tilläggspensionärer och övriga understödstagare 

Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

I tab. E redovisas även åldersfördel
ningen inom olika familjetyper för till-
läggspensionärer och övriga understöds
tagare. Bland tilläggspensionärerna 
märks särskilt den stora andelen åld
ringar (72 %) över 66 år bland de gifta 

par där båda makarna åtnjuter tilläggs
pension. Bland makar, av vilka endera 
åtnjuter tilläggspension, är däremot det 
övervägande antalet (73 %) av huvud
personerna under 67 år. De ensamma 
männen uppvisar en högre procent 
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(56 %) invalider, dvs. tilläggspensionä
rer under 67 år, än de ensamma kvin
norna (50 r/(). 

Beträffande understödstagare, som 
inte åtnjuter tilläggspension, är bland 
ensamma män de yngsta åldrarna (un
der 30 år) starkare representerade än 
inom övriga hithörande familjetyper. 
I fråga om de gifta inom samma kate

gori av understödstagare, är de arbets
föra åldrarna relativt talrikare och de 
äldsta endast sparsamt företrädda i jäm
förelse med vad fallet är inom övriga 
familjetyper. De gifta männen var så
lunda i 56 r,'o av samtliga fall mellan 30 
och 50 år samt i blott 5 (U av fallen över 
GG år. 

III. Understödstagarnas antal och andel av befolkningen 

Antal personer med understöd av fat
tigvårdsstyrelserna. Som understödda 
personer eller understödstagare beteck
nas i det följande samtliga familjemed
lemmar i de familjer som erhållit un
derstöd av fattigvården. Detta sker oav
sett om familjen som helhet eller endast 
någon eller några av dess medlemmar 
kommit i åtnjutande av hjälp eller vård. 

Antalet understödstagare uppgick un
der år 1956 i runt tal till 287 200. 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 1955 har antalet understödsta

gare ökat med 12 300 (4,5 ':'<). Ökning
en är huvudsakligen koncentrerad till 
städerna. På landsbygden liar såväl vux
na män som vuxna kvinnor minskat i 
antal, medan antalet understödda barn 
under 10 år ökat. Som tidigare framhål
lits är det huvudsakligen två familje
typer, vars antal ökat rätt kraftigt i 
fattigvårdsklientelet sedan 1955, dels 
ensamma män utan barn och dels gifta 
par med barn. Däremot har antalet en
samma kvinnor utan barn minskat rätt 
mycket. Som följd härav är det huvud
sakligen antalet män och antalet barn 
som ökat sedan föregående år, nämligen 
med resp. 5,5 och 7,4 '/<. 

2—580252 
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Tab. F. Understödstagarnas fördelning på barn och äldre samt efter civilstånd 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

Antalet understödstagare inom olika 
län samt i de större städerna framgår 
av tab. 1 i tabellbilagan (sid. 76), samt 
inom olika riksområden av tab. A (sid. 
11). 

Understödstagarnas fördelning på barn 
och äldre samt efter civilstånd. En belys
ning av understödstagamas fördelning 
på barn (under 16 år) och äldre samt 
på civilstånd lämnas i tab. F . Fördel
ningen av de vuxna understödstagarna 
efter civilstånd grundar sig på gruppe
ringen av understödsfallen efter famil
jetyper. Ensamstående vuxna män och 
kvinnor har hänförts till grupperna ej 
gifta män resp. kvinnor samt gifta par 
(eller samboende) till gifta män resp. 
kvinnor. I stort sett torde detta motsva
ra den verkliga fördelningen av under
stödstagarna efter civilstånd. 

Beträffande de vuxnas andel av samt
liga understödda personer finner man 
av tab. F genomgående ett större antal 
kvinnor. De vuxna kvinnorna utgör så

lunda i hela riket 35 % (1955:36 %), 
under det att proport ionen av män stan
nar vid 30 % (1955:29 % ) . Störst är 
kvinnoöverskottet bland tilläggspensio
närerna ; inom denna kategori utgjorde 
nämligen kvinnorna hälften av samtliga 
understödda personer, männen däremot 
37 %. 

Även med avseende på de vuxna un
derstödstagamas fördelning efter civil
stånd råder olikheter mellan skilda ka
tegorier av understödstagare. Därvid för
tjänar särskilt framhållas det stora an
talet ej gifta personer bland tilläggspen
sionärerna, mest utpräglat bland kvin
norna i städerna. Andelen gifta perso
ner visar däremot inga större olikheter 
mellan tilläggspensionärer och övriga 
understödstagare. 

Barnen utgör en avsevärd del av un
derstödstagarna. Av samtliga understöd
da personer var 36 7o barn (1955: 
35 % ) . Relativa antalet barn var minst 
bland tilläggspensionärerna (13 % ) , me
dan bland övriga understödstagare (utan 
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tilläggspension) barnens relativa andel 
uppgick till 41 %. 

Bland understödstagama har endast 
inräknats de minderåriga barn vilka vis
tats i hemmet eller på fattigvårdens be
kostnad åtnjutit vård utom hemmet. Des
sa utgjorde, som framgår av tablån pä 
sid. 17, sammanlagt 102 000, varav i 
landskommunerna 45 600 och i städerna 
56 400. I vissa fall hade emellertid de un
derstödda familjerna dessutom barn, vil
ka omhändertagits av barnavårdsnämnd 

för skyddsuppfostran eller samhällsvård 
och på barnavårdsnämnds bekostnad 
vårdades i fosterhem, på barnhem eller 
på annan anstalt. Antalet dylika barn 
redovisas länsvis i tab. 1 i tabellbilagan. 
De utgjorde inalles 3 900, varav på lands
bygden ungefär 1 000 och i städerna 
inemot 2 900. Tillsammans uppgick så
lunda hela antalet minderåriga barn i 
de av fattigvården understödda famil
jerna till 105 900, varav 46 600 på lands
bygden. 
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Tab. G. Fattigvårdssamhällena (kommunerna) fördelade efter antalet understödstagare i 
förhållande till folkmängden, länsvis 

1 Uppgift från Sturkö kommun i Blekinge län inkom ej år 1955 

De barn i de av fattigvården under
stödda familjerna som omhändertagits 
av barnavårdsnämnderna utgjorde 3,7 'A 
av familjernas hela barnantal . De var, 
relativt sett, mycket talrikare i städer
na (4,8 %) än på landsbygden (2,2 % ) . 

Hela antalet barn, som var omhän
dertagna av barnavårdsnämnderna un
der år 1956 uppgick enligt uppgifter 
till barnavårdsstatistiken till 32 000 var
av cirka 11 000 i landskommunerna och 
21 000 i städerna. I relation härtill ut
gör de av barnavårdsnämnderna omhän

dertagna barnen i de fattigvårdsunder-
stödda familjerna år 1956 i hela riket 
12,1 CA, på landsbygden 9,1 'A och i stä
derna 13,7 CA. 

Antal understödstagare i förhållande 
till folkmängden. Understödstagarna ut
gjorde i hela riket 3,9 'A av folkmäng
den år 1956, på landsbygden (inkl. kö
pingarna) 3,3 och i städerna 4,6 %, 

Absoluta och relativa antalet under
stödstagare inom olika åldersgrupper 
redovisas i följande tablå. 
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Antalet understödda personer i rela
tion till antalet invånare inom olika åld
rar utvisar ett förhållandevis högt pro
centtal för barnen och åldringarna. Det 
höga procenttalet för barnen beror på 
den väsentligt större understödsfrekven
sen bland barnrika familjer. Procentta
let är lägst i åldersgruppen 16—29 år, 
varefter det stiger med växande ålder 
och är högst i åldern över 75 år. 

Antalet understödstagare i procent av 
folkmängden (den 1 januari 1956) på 
egentliga landsbygden, i köpingarna och 
i städerna länsvis framgår av tablån på 
sid. 19 där även de större städerna sär-
redovisats. 

Understödsfrekvensen är mycket va
rierande i olika delar av riket. Det störs
ta relativa antalet understödstagare i ri
ket finner man i landskommunerna i 
Norrbottens län och de lägsta i Hal
lands, Jönköpings och Skaraborgs län. 
Bland de större städerna uppvisade 
Stockholm, Eskilstuna och Borås relativt 

sett de flesta understödstagarna (6,1, 5,9 
resp. 4,9 % ) . 

Fattigvårdssamhällenas (kommunernas) 
fördelning efter understödsfrekvensen. 
Stora växlingar förekommer i under
stödsverksamhetens omfattning mellan 
olika fattigvårdssamhällen. I vissa kom
muner har fattigvårdsstyrelserna haft 
ingen eller endast obetydlig understöds-
verksamhet, under det att i andra kom
muner verksamheten varit av stor om
fattning. Detta belyses av tah. G, där fat-
tigvårdssamhällena länsvis fördelats på 
ett antal grupper efter storleken av det 
tal som anger antalet understödstagare i 
procent av folkmängden. 

Utmärkande for fattigvårdssamhälle
nas fördelning efter understödsfrekven
sens storlek är att omkring 3/4 av fattig
vårdssamhällena har färre antal under
stödstagare per 100 invånare än genom
snittet. 

Drygt 110 fattigvårdssamhällen liar 
redovisat högst en understödstagare per 
100 invånare, men endast ett hade inga 
understödstagare alls. Av fattigvårdssam
hällena med den högsta understödsfre
kvensen har följande fyra mer än 11 un
derstödstagare per 100 invånare: Tore 
(12,8 'A), Karesuando (12,6 '/,), Xeder-
torneå (11,7 'U) samt övertorneä (11,7 
'/>). 

Den högsta understödsfrekvensen 
bland städerna uppvisar Härnösand 
(6,5 c/<), Arvika, Piteå och Visby (samt
liga med 6,4 '/'< ) . 
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IV. Understödstagare med ti l läggspension m . m . s a m t understödda barn 

m e d barnbidrag eller bidragsförskott 

Vid sidan av fattigvård kan andra so
ciala förmåner utgå till de understödda 
familjerna. För att belysa fattigvårdens 
förhållande till vissa andra grenar av 
den samhälleliga hjälpverksamheten har 
uppgifter inhämtats om i vad mån un-
derstödstagarna åtnjutit folkpension i 
form av tilläggspension, kommunalt bo
stadstillägg, hustrutillägg och änkepen
sion och för barnen uppburi t särskilt 
barnbidrag eller bidragsförskott. Dessa 
är av särskild betydelse i detta samman
hang och de utgör de vanligast före
kommande former av understöd som 
uppbärs samtidigt med fattigvård. Hit 
hör också de år 1948 inrättade allmänna 
barnbidragen, men dessa utgår ju gene
rellt till alla barnfamiljer; särskilda upp
gifter om dessa bidrags förekomst har 
därför icke inhämtats. 

Antal understödstagare med tilläggs
pension m. fl. tillägg till folkpension. 
Med tilläggspensionärer menas i denna 
redogörelse, som förut nämnts, sådana 
personer, som under året uppburi t 
inkomstprövade folkpensionsförmåner, 

nämligen — utom tilläggspension —• 
kommunalt bostadstillägg, hustrutillägg 
och änkepension. 

Antalet tilläggspensionärer bland un-
derstödstagarna redovisas länsvis och 
för de större städerna i tab. 2 i tabell
bilagan (sid. 78). På grundval av ur
valsundersökningen har i tab. H anta
let familjer, i vilka någon av huvudper
sonerna var tilläggspensionär, satts i re
lation till hela antalet familjer inom olika 
familjetyper, samt beräknats det relativa 
antalet tilläggspensionärer bland vuxna 
understödstagare, män och kvinnor för 
sig. 

Cirka 44 700 understödstagare, varav 
20 600 på landsbygden och 24 100 i stä
derna hade åtnjutit ovannämnda in
komstprövade folkpensionsförmåner un
der hela redogörelseåret eller någon del 
därav. Den sammanlagda minskningen 
sedan 1955 utgör ungefär 3 700 (varav 
2 600 på landsbygden och 1 100 i städer
na ) . Av samtliga vuxna understödstaga
re hade 27 % dylik inkomstprövad folk
pension (1955:31 %). 

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

Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 
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Tab. I. Relativa antalet understödsfall med tilläggspension inom olika hjälpformer och familjetyper 
Urvalsandersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

Hela antalet personer med inkomst-
prövade folkpensionsförmåner år 1956 
kan på grundval av pensionsstyrelsens 
statistik beräknas till omkring 517 000. 
I relation härtill uppgick antalet till-
läggspensionärer med understöd av fat
tigvårdsstyrelserna till inemot 9 %. Ge
nom nya bestämmelser som t rädde i 
kraft den 1 januari 1954 har den gamla 
indelningen i bostadskostnadsgrupper 
upphört. Samtidigt upphörde även de 
statliga bostadstilläggen och de särskil
da bostadstilläggen. I stället fick kom
munerna själva bestämma de nya kom
munala bostadstilläggens storlek. 

Tab. H visar, att i landskommunerna 
33 9c och i städerna 25 % av samtliga 
familjer vid sidan av understöd från 
fattigvårdsstyrelserna åtnjutit tilläggs
pension under redogörelseåret eller nå
gon del därav. De flesta tilläggspensio
närerna förekommer givetvis inom fa
miljetyper med det största antalet ålder

stigna, i detta fall bland familjer utan 
barn. Framför allt omfattar familjety
perna ensam kvinna utan barn och gifta 
par utan barn en mycket stor andel 
tilläggspensionärer (45 resp. 47 %), me
dan endast 10 % haft tilläggspension 
bland gifta par med barn. 

Av tab. I framgår att av samtliga fa
miljer en betydligt större andel är till-
läggspensionärer bland dem som vår
dats på sjukvårdsanstalt (56 % av samt
liga) än bland övriga understödstagare. 
Detta gäller speciellt ensamma män, en
samma kvinnor utan barn samt gifta par 
med barn. 

Antal understödsfall med särskilt barn
bidrag eller bidragsförskott. I tab. 2 i ta
bellbilagan lämnas för varje län uppgif
ter om hur många barn i de av fattig
vårdsstyrelserna understödda familjerna 
som åtnjutit särskilt barnbidrag eller bi
dragsförskott. Särskilt barnbidrag utgår 
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Tab. J. Relatira antalet understödsfall resp. barn med särskilt barnbidrag inom olika familjetyper 

Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

till föräldralösa eller faderlösa barn och 
till vissa invaliders barn och bör icke 
förväxlas med allmänt barnbidrag, som 
utgår till alla barn och därför ej redo
visas särskilt. Här lämnade uppgifter 
avser hela antalet barn i de familjer som 
åtnjutit dylika bidrag, oavsett om de di
rekt eller indirekt understötts av fattig
vården eller varit omhändertagna av 
barnavårdsnämnden. 

I tab. J ha r antalet fattigvårdsunder-
stödda familjer med särskilt barnbidrag 
satts i procent av hela antalet under-
slödsfall med barn inom olika familje
typer. Vidare har antalet barn, som er
hållit dylikt bidrag ställts i relation till 
hela antalet barn inom understödsklien
telet dels för familjer som erhållit t i l 
läggspension, dels för övriga familjer. 

De barn i de av fattigvården under
stödda familjerna, som åtnjutit särskilt 
barnbidrag under hela redovisningsåret 
eller någon del därav, utgjorde i hela 

riket 8 750 eller 8,3 % av samtliga barn 
i understödda familjer, oberoende av 
om barnen omhändertagits av barna
vårdsnämnd eller ej. I landskommuner
na var motsvarande antal 4 900 barn och 
i städerna 3 850. Det relativa antalet 
barn med särskilt barnbidrag var större 
på landsbygden (10 %) än i städerna 
(0 % ) . Sedan år 1955 har antalet mins
kat med 630 eller 6,7 %. De 8 750 bar
nen med särskilt barnbidrag i de fat-
t igvårdsunderstödda familjerna utgjor
de 32 % av samtliga 27 400 barn med 
särskilt barnbidrag vid 1956 års ingång. 

Antalet av fattigvården understödda 
familjer, som uppburit särskilt barnbi
drag till ett eller flera av sina barn un
der året, utgjorde cirka 10 r/c av samt
liga understödda familjer med barn ; i 
landskommunerna var motsvarande tal 
13 7c och i städerna 8 %. 

Totala antalet fattigvårdsunderstödda 
familjer med särskilt barnbidrag kan på 
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Tab. K. Relativa antalet understödsfall resp. barn med bidragsförskott inom olika familjetyper 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

grundval av stickprovsundersökningen 
uppskattas till omkring 4 700, varav om
kring 2 500 på landsbygden och 2 200 i 
städerna. 

Frekvensen av särskilda barnbidrag 
är givetvis störst bland understödstagare 
med tilläggspension. Även bland ensam
stående kvinnor, som tillhör gruppen 
övriga understödstagare, är den jämfö
relsevis stor. Särskilt barnbidrag har så
lunda utgått till omkring 2/3 av samt
liga barn bland de fattigvårdsunderstöd-
da tilläggspensionärerna. Av 100 barn 
till ensamma kvinnor utan tilläggspen
sion hade 11 åtnjutit särskilt barnbidrag. 

I övriga familjetyper utan tilläggspen
sion är det relativa antalet understöds-
fall med barn, som åtnjutit särskilt barn
bidrag, obetydligt. 

Bidragsförskott hade enligt de före
liggande uppgifterna utgått till över 
II 900 barn i de familjer, som fått fattig
vårdsunderstöd, därav till ungefär 2 800 

barn på landsbygden och 9 100 barn i 
städerna. Detta motsvarar 11,3 </< av 
samtliga redovisade barn i fattigvårds-
understödda familjer (på landsbygden 
0,0 'A och i städerna 15, t '/<). 

Antalet barn, som under någon del av 
år 1950 åtnjutit bidragsförskott, utgjor
de enligt barnavårdsnämndernas uppgif
ter till barnavårdsstatistiken nära 55 900, 
varav i landskommunerna 19 500 och i 
städerna 36 400. Enligt dessa siffror 
skulle i hela riket 21 % (pä landsbygden 
14 % och i städerna 25 %) av samtliga 
barn med bidragsförskott tillhöra famil
jer med understöd av fattigvården. 

Inom gruppen ensamma kvinnor med 
barn, som huvudsakligen kommer i frå
ga för erhållande av bidragsförskott, ha
de, som framgår av tab. K, drygt en 
tredjedel av samtliga understödsfall fått 
bidragsförskott till något eller några av 
barnen. Antalet understödda familjer 
med bidragsförskott inom denna famil-



26 

jetyp utgjorde en i det närmaste dubbelt 
så stor andel av understödsklientelet i 
städerna (40 %) som pä landsbygden 
(24 % ) . 

På grundval av stickprovsundersök

ningen kan antalet fattigvårdsunderstöd-
da familjer med bidragsförskott uppskat
tas till omkring C 900, varav på lands
bygden 1 600 och i städerna 5 300. 

V. Understödsfallens fördelning efter understödets beskaffenhet 

Fattigvårdens huvudformer. Fattig
vårdsstyrelsernas hjälp lämnas i ett fler
tal olika former, vilka kan indelas i föl
jande fyra huvudgrupper: 1) hemunder
stöd, 2) vård på ålderdomshem, 3) vård 
på sjukvårdsanstalt samt 4) annan hjälp. 

Fr . o. m. 1949 har, som inledningsvis 
nämnts, vård på ålderdomshem uteslu
tits ur redovisningen; endast en mindre 
del av vårdtagarna på dessa anstalter 
bör nämligen betraktas som understöds-
tagare. Statistiken omfattar sålunda en-

Tab. L. Understödsfallens fördelning efter understödets beskaffenhet bland tilläggs
pensionärer och övriga understödstagare 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

1 I en del fall i kombination med annan hjälp 
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Tab. M. Understödsfallens fördelning efter understödets beskaffenhet inom olika familjetyper 

Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

1 I en del fall i kombination med annan hjälp 

dast de understödstagare som åtnjutit 
understöd i någon av de övriga tre hu
vudformerna. 

Understöd, som lämnats i hemmet 
kontant eller in natura i form av livs
medel, matkuponger, bespisning, bekläd
nadsartiklar, bränsle, av fattigvårdssty
relsen upplåten bostad eller för densam
ma erlagd bostadshyra, läkarhjälp, me
dicin m. m. redovisas utan specificering 
som »hemunderstöd». 

Vård, som fattigvårdsstyrelsen helt el
ler delvis bekostat på sjukvårdsanstalt, 
tillhörande staten, pensionsstyrelsen, 
landsting, enskild stiftejse etc. eller kom
mun (däremot ej sådan anstalt under 
fattigvårdsstyrelsens förvaltning), redo
visas under rubriken »vård på sjukvårds

anstalt». Till sjukvårdsanstalter räknas så
väl lasarett, tuberkulossjukhus, vanföre
anstalter, kuranstalter, konvalescenthem 
m. fl. anstalter för kroppssjuka som an
stalter för vård av sinnessjuka, sinnes
slöa och fallandesjuka. 

Under rubriken »annan hjälp» redo
visas sådant understöd som inte kan be
traktas som vård på sjukvårdsanstalt el
ler hemunderstöd, t. ex. inackordering 
i enskilt hem, utrustning för intagning 
på anstalt, resor, kostnader för yrkes
utbildning och omskolning, fria bad, 
tandvård, begravningskostnader o. dyl. 

I det följande lämnas först vissa upp
gifter om hur understödsfallen under re
dovisningsåret fördelat sig på resp. 
hjälpformer och vissa kombinationer av 
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Tab. N. Relativa antalet understödsfall, som erhållit annan hjälp 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

dessa, varefter i kap. VI—VIII ytterli
gare uppgifter angående var och en av 
de särskilda huvudformerna lämnas. Det 
bör anmärkas att familjer (personer) , 
som under året fått hjälp i flera former, 
i det senare sammanhanget redovisas un
der var och en av de särskilda hjälpfor-
merna. 

Till följd av sjukförsäkringsreformen 
minskade redan mellan år 1954 och år 
1955 antalet personer för vilka fattig
vårdsstyrelserna bekostat vårdavgifter
na på sjukvårdsanstalt. Även mellan 1955 
och 1956 har den relativa andelen dyli
ka fall minskat. Som framgår av tab. L 
hade av samtliga understödstagare med 
tilläggspension 18 CA vårdats på sjuk
vårdsanstalt; motsvarande siffra år 1955 
var 23 <7, och år 1954: 31 'A. Bland öv
riga understödstagare hade fattigvårds
styrelserna bekostat sjukhusvård för 
6 % (år 1955:8 rA och år 1954: 22 tf). 

Hur de fattigvårdsunderstödda famil
jerna fördelar sig på resp. hjälpformer, 
redovisas i tab. L och M. Xågon fullstän

dig redovisning av samtliga förekom
mande kombinationer av de olika hjälp-
formerna har icke ansetts nödvändig. 
Den begränsningen har därför vidtagits, 
att de relativt få familjer till vilka an
nan hjälp utgått jämte hemunderstöd 
eller anstaltsvård, icke särredovisats i 
tabellerna utan hänförts till det eller de 
slag av understöd, som de eljest erhållit. 

Förekomsten av hemunderstöd. Av 
samtliga familjer, som under år 195(5 
fick hjälp av fattigvårdsstyrelserna, 
hade 82 (A åtnjutit hemunderstöd nå
gon gång under året, cirka 80 rA hade 
erhållit hemunderstöd enbart eller hem-
understöd och annan hjälp, medan följ
aktligen omkring 2 % förutom hemun
derstöd lämnats vård på sjukvårdsan
stalt. Understöd i hemmet var vanligare 
i städerna, där sådan hjälp hade utgåtl 
i 87 9é av understödsfallen, än på lands
bygden, där motsvarande andel utgjorde 
73 rA . De familjer som åtnjutit hemun
derstöd enbart (eller dessutom annan 
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hjälp) utgjorde i städerna 85 ';< och på 
landsbygden 71 Ve 

Hemunderstöd var en vanligare hjälp-
form bland understödstagare utan till-
läggspension än bland tilläggspensionä
rer, som tab. L visar. Särskilt i städerna 
uppvisar de förstnämnda understödsta-
garna en mycket stor andel hemunder-
stödda familjer (91 c/c). 

Inom samtliga familjetyper utgjorde 
hemunderstödet den dominerande hjälp-
formen, såsom framgår av tab. M. Av na
turliga skäl förekom dylik hjälp i vä
sentligt större utsträckning bland barn
familjer än bland familjer utan barn, 
oftast sålunda bland ensamma kvinnor 
med barn (95 Vt) och bland äkta ma
kar med barn (91 Ve), minst ofta före
kom hemunderstöd bland ensamma män 
utan barn (73 Vt) och bland ensamma 
kvinnor utan barn (76 V). Den större 
relativa frekvensen av hemunderstöd 
bland städernas understödstagare jäm
förd med landsbygdens är genomgående 
för samtliga familjetyper. 

Förekomsten av vård på sjukvårdsan
stalt. Som tidigare nämnts minskade om
fattningen av denna verksamhet starkt 
mellan 1954 och 1955, eller från att om
fatta 25 V< av hela antalet understöds
fall till 13 Vt. År 1956 hade omfattning
en ytterligare minskat och omfattade 9 

Vt. Fortfarande förekom vård på .sjuk
vårdsanstalt något oftare på landsbyg
den (14 </<), än i städerna (6 Vt). Den 
var betydligt vanligare bland tilläggs
pensionärer (18 Vt) än bland övriga 
hjälptagare (6 Vt). Inom de olika famil
jetyperna förekom vård på sjukvårds
anstalt vanligast bland ensamma män 
utan barn (15 'it). 

Förekomsten av annan hjälp. Före
komsten av annan hjälp, antingen en
bart eller i kombination med andra 
hjälpformer framgår av tab. N. Det re
lativa antalet understödsfall, i vilka an
nan hjälp utgått, utgjorde i hela riket 
21 '/t (1955: 23 Vt). Ifrågavarande im-
derstödsfall var talrikare i landskommu
nerna (25 Vt) än i städerna (17 V). Til] 
11 Vt av samtliga understödda familjer 
utgick enbart annan hjälp. De sist
nämnda fallen, i vilka hjälpen i allmän
het torde bestått av utackordering i en
skilt hem, var mycket vanligare pa 
landsbygden (15 Vt) än i städerna (8 
Vi). Annan hjälp i samband med sjuk
husvård torde för det mesta ha bestått 
av utrustning för intagning på anstalter, 
utlägg för resor o. dyl. Sådan hjälp har 
utgått i 2 V< av samtliga understödsfall 
och var något vanligare bland tilläggs
pensionärer än bland övriga understöds
tagare, speciellt på landsbygden. 

VI. Hemunderstöd 

Antal understödsfall m. m. Antal fa
miljer, som av fattigvårdsstyrelserna 
lämnats understöd i hemmet kontant 
eller in natura, uppgick år 1956 till 
112 300, varav på landsbygden 40 500 
och i städerna 71 800 (se tab. O). 

Jämfört med föregående år innebär 

detta en ökning med 6 165 (5,8 Vt). 
Förändringarna inom olika delar av ri
ket sedan föregående år framgår av 
tab. O. Några större skillnader jämfört 
med tab. A, där totala antalet understöds
fall redovisades kan ej konstateras. An
talet fall med hemunderstöd har genom-
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gående, med undantag av Övre Norrland 
(jfr sid. 11), ökat kraftigare än total
antalet hjälpfall. 

Den ökning som konstaterats sedan 
föregående år är helt koncentrerad till 
övriga familjer, medan tilläggspensionä
rerna minskat i antal. Barnfamiljerna 
har ökat något kraftigare (7,2 %) än fa
miljerna utan barn (5,0 % ) . Föränd
ringarna framgår av följande tablå. 

De hemun der stödda familjernas för
delning på olika familjetyper, vilken 

återges i tab. P, skiljer sig från motsva
rande fördelning inom fattigvårdsklien
telet i dess helhet (jfr tab. B), särskilt 
därigenom att ensamma män utan barn 
och ensamma kvinnor utan barn inom 
den förstnämnda gruppen av un
derstödsfall är företrädd i relativt mind
re omfattning än vad fallet är bland 
samtliga understödsfall (24 % mot 27 
%). Ensamma kvinnor med barn före
kommer emellertid något oftare bland 
fallen med hemunderstöd än bland samt
liga (13 % mot 11 %), liksom fallet är 
bland gifta par med barn (25 resp. 
22 %). 

Bland tilläggspensionärer med hem
understöd utgör ensamma kvinnor utan 
barn den dominerande familjetypen 
(40 % ) , liksom fallet är inom under
stödsklientelet i dess helhet bland pen
sionärerna. De var relativt flera i stä
derna (41 %) än på landsbygden 
(37 9e). Även i övrigt visar uppdelning
en på tilläggspensionärer och övriga 
understödstagare en fördelning av fal-

Tab. O. Antal understödsfall med hemunderstöd inom olika riksområden åren 
1955 och 1956 
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Tab. P. Familjer, i vilka en eller flera personer åtnjutit hemunderstöd, fördelade på familjetyper 

Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

len på familjetyper, som nära ansluter 
sig till den för fattigvårdsfamiljerna i 
allmänhet. Detta följer av att nära 82 % 
av alla understödsfall åtnjutit hemunder
stöd. 

De hemunderstödda familjernas för
delning efter hemortsrättsledarens ålder 
framgår av tab. Q. På det hela taget skil
jer sig inte heller åldersfördelningen i 
någon mer väsentlig grad från densam
ma inom hela fattigvårdsklientelet (jfr 
tab. E ) . I städerna var försörjaren i 
13 % av alla fall med hemunderstöd över 
66 år och i 5 % 75 år och äldre medan 
motsvarande siffra för landsbygden var 
22 resp. 11 %. Skillnaden hänför sig 
nästan uteslutande till understödstagar-
na utan tilläggspension. 

Antalet personer i de familjer som åt
njutit hemunderstöd utgjorde 248 900. 
Tab. R visar det beräknade antalet hem-
understödda vuxna män och kvinnor 
samt barn, totalt och i procent av samt
liga understödda personer. Tilläggspen

sionärer och övriga understödstagare 
redovisas var för sig, likaså har en upp
delning skett på städer och landsbygd. 
Den relativa andelen personer med hem
understöd var något högre för övriga 
understödstagare (89 %) än för ti!l-
läggspensionärer (76 % ) , samt något läg
re på landsbygden (80 %) än i städerna 
(91 % ) . 

Understödets varaktighet. På blanket
ten för fattigvårdsstatistiken efterfrågas 
det antal kalendermånader under vilka 
hemunderstöd av något slag utgått till 
de redovisade familjerna. Denna redo
visningsmetod har valts för att på enk
last möjliga sätt erhålla en ungefärlig 
uppfattning om hjälpens varaktighet. 

Av tab. S framgår, hur understödsfal
len fördelat sig efter antalet kalender
månader, under vilka hemunderstödet 
utgått, dels inom landsbygd och städer, 
dels bland tilläggspensionärer och övri
ga understödstagare. Den vanligaste un
derstödstiden var på landsbygden 12 
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Tab. Q. Familjer, som åtnjutit hemunderstöd, fördelade efter försörjarens ålder 

Urvalaundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

månader och i städerna 1 månad. 29 % 
av fallen på landsbygden varade 12 må
nader, men blott 16 % av fallen i stä
derna, där 31 % av samtliga fall varat i 
högst en månad. 

Understödsfallen är av två olika hu
vudtyper, dels varaktiga, dels sådana 
som representerar mer tillfälliga hjälp

behov. Till den förra gruppen hör 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 re
dovisats. 

Tilläggspensionärerna hade en något 
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Tab. R. Antal personer, som åtnjutit hemunderstöd samt antal personer med 
hemunderstöd i procent av samtliga redovisade 

större andel av varaktiga understödsfall 
än övriga understödstagare (26 resp. 
19 % ) . Skillnaderna mellan landsbygd 
och städer är genomgående stora. Efter 
folkpensionsreformeii har tilläggspensio-
närerna på landsbygden väsentligt läng
re understödstid än de i städerna, me
dan motsatsen var fallet före 1918. 

Skillnaden mellan olika familjetyper 

med avseende på den tid som hemun
derstödet i genomsnitt varat, framgår för 
olika kategorier av understödstagare av 
tablån nederst på sid. 33. Bland tilläggs-
pensionärerna är skillnaderna i fördel
ningen efter nnderstödstiden mellan de 
olika familjetyperna rätt olika i lands
kommuner och i städer. I båda fallen 
har gifta par med barn den längsta 

3—580252 
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Tab. S. Familjer med hemunderstöd, fördelade efter antalet kalendermånader, under 
vilka dylik hjälp utgått 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

understödstiden. Skillnader i under
stödsperioderna föreligger också mellan 
olika familjetyper bland de understöds-
fall som icke åtnjutit tilläggspension. 
Ensamma kvinnor har i genomsnitt ett 
större antal varaktiga understödsfall än 
ensamma män och gifta par. 

Antalet kalendermånader, under vil
ka hemunderstöd utgått, utgjorde, som 
framgår av tab. S, för samtliga under
stödsfall i genomsnitt 5,2. För tilläggs
pensionärer uppgick motsvarande me
deltal till 5,8 och för övriga understöds-
tagare till 5,0. På landsbygden var för 
samtliga fall med hemunderstöd läng
den av understödet 5,8 månader, i stä
derna 4,8. 

Understödets värde. Hemunderstödets 
totala värde uppges för år 1956 till 26,2 
milj. kr (24,2 år 1955) på landsbygden 
och 59,0 milj. kr (52,3) i städerna eller 
tillhopa 85,2 milj. kr (76,5). 

Det genomsnittliga värdet per person 
och understödsmånad av allt redovisat 
hemunderstöd uppgick, som framgår av 
tab. T, i landskommunerna till 111 kr, i 
städerna till 171 kr och i riket i dess 
helhet till 147 kr. För landsbygden har 
detta medelbelopp stigit med 9 'k sedan 
år 1955, för städerna med (i '/t, men fort
farande är skillnaden mellan landsbygd 
och städer rätt stor. Framhållas må 
dock att i de redovisade understödsbe
loppen ingår det uppskattade värdet av 
vissa naturaförmåner. Ofta torde dessa 
förmåner särskilt på landsbygden ha 
värderats ganska lågt. Bl. a. av denna or
sak är de redovisade understödsbelop-
pen på landsbygden och i städerna icke 
fullt jämförbara. 

Inom olika familjetyper och inom oli
ka kategorier av understödstagare var 
understödet genomgående betydligt stör
re i städerna än inom landskommuner
na. 
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Tab. T. Hemunderstödets värde i kronor per understödsmånad för olika familjetyper 1 

och olika kategorier av understödstagare 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

1 Ensaumma barn har inte särredovisats i tabellen, då deras antal är alltför litet för att man på 
grundval av urvalsnndersökningen skall kanna dra några slutsatser om denna familjetyp 

De två kategorierna av understödsta
gare, tilläggspensionärer och övriga un
derstödstagare, har i tab. T vardera 
uppdelats på grupper, allteftersom sär
skilt barnbidrag eller bidragsförskott 
utgått till familjerna eller icke. 

De lägsta hemunderstöden uppvisar 
tilläggspensionärerna och lägst bland 
dessa är understöden bland understöds
tagare som ej fått särskilt barnbidrag el
ler bidragsförskott (i medeltal 77 kr per 
månad) . De genomsnittliga understöds
beloppen är för denna kategori av un
derstödstagare väsentligt lägre än för öv
riga. Den relativt fåtaliga gruppen pen
sionärsfamiljer med särskilt barnbidrag 
eller bidragsförskott har i kompletteran
de hjälp från fattigvården i genomsnitt 
erhållit 165 kr per månad. Något högre 

belopp (2(MS kr) har utgått till övriga 
understödstagare med särskilt barnbi
drag eller bidragsförskott. Övriga un
derstödstagare, som ej fått särskilt barn
bidrag eller bidragsförskott, har i hem-
understöd i genomsnitt erhållit KS2 kr 
per månad. 

För olika familjetyper däremot ligger 
understöden på rätt olika nivå. Äkta ma
kar har i genomsnitt fått något högre 
understödsbelopp, beroende på den mer
endels större försörjningsbördan. 

Hemunderstödets storlek är givetvis 
starkt skiftande från fall till fall, vilket 
ju ligger i fattigvårdens natur av fri be
hovsprövning. 

Man måste observera, att de i tab. T 
lämnade genomsnittliga understödsbe
loppen inte utgör något exakt mått på 
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vad de hemunderstödda har att leva av 
per månad; hemunderstödet är i många 
fall endast ett tillskott till familjernas 
övriga inkomster. Detta gäller främst 
dem som uppbär tilläggspension, sär
skilt barnbidrag eller bidragsförskott, 
men också åtskilliga bland de övriga un-

derstödstagarna åtnjuter penning- eller 
naturainkomster av olika slag. Ej så få 
äger egen stuga eller annan fastighet 
och torde sålunda ha ganska små utgif
ter för bostad; så är även förhållandet 
med dem som bor hos anhöriga eller i 
bostäder upplåtna av arbetsgivare. 

VII. Vård på sjukvårdsanstalt 

Antal vårdtagare m. m. Antal personer, 
för vilka fattigvårdsstyrelserna under år 
195C helt eller delvis bekostade en längre 
eller kortare tids vistelse på sjukvårdsan
stalt, uppgick till 13 175. Deras fördel
ning på män, kvinnor och barn samt pä 
olika lokala områden framgår av tab. V, 
där även förändringarna sedan 1955 re
dovisas. För att belysa hur sjukförsäk-
ringsreformen påverkat den totala om
fattningen av den vård på .sjukvårdsan
stalt som bekostats av fattigvårdsstyrel
serna, har i tab. U jämförelse även gjorts 
mellan åren 1954 och 1956. 

Sedan år 1955 har antalet av fattig
vården understödda vårdtagare på sjuk
vårdsanstalt minskat med 4 200 eller 
21 '/c Denna nedgång liar relativt sett 
varit ungefär lika stor på landsbygden 
som i städerna. Vad beträffar de lokala 
områdena skiljer sig Malmö stad från 
övriga delar genom en ökning av anta
let hi thörande fall. 

Verkningarna av sjukförsäkringsrefor-
men hann inte till fullo göra sig gäl
lande under år 1955. På grund av vissa 
övergångssvårigheter hos sjukkassorna 
fick fattigvårdsstyrelserna i början av 

Tab. U. Antal vårdtagare på sjukvårdsanstalt fördelade på män, kvinnor och barn 
inom olika riksområden 
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Tab. V. Antal understödsfall, som erhållit vård på sjukvårdsanstalt, fördelade efter familjetyp 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

1955 i viss utsträckning förskottera sjuk-
kasselijälpen, varför man först nu för 
år 1956 kan få en mera fullständig bild 
av hur denna reform påverkat fattig
vårdens omfattning. Den totala nedgång
en mellan åren 1954 och 1956 var 25 100 
fall, vilket innebär en minskning med 
två tredjedelar av samtliga fall som re
dovisades år 1954. Nedgången var i stä
derna 73 % och på landsbygden 59 %. 
Några mera markanta skillnader i stor
leken av denna minskning mellan olika 
delar av riket på landsbygden eller mel
lan olika stiider har ej konstaterats. 

Nedgången har varit avsevärt större i 
fråga om barn under 16 år än för vux
na. Sålunda reducerades antalet barn 
med 88 %, medan för vuxna män och 
kvinnor minskningen var 65 resp. 64 %. 
Antalet personer med sjukhusvård åren 
1954, 1955 och 1956, ävensom den rela
tiva minskningen mellan 1954 och 1956 
redovisas i följande tablå. 

De manliga vårdtagarna var såväl på 
landsbygden som i städerna något fler än 
de kvinnliga (54 mot 44 %). Andelen 
barn uppgick till 2 %. 

De familjer som erhållit fattigvårdssty
relsernas hjälp för vård av någon famil
jemedlem på sjukvårdsanstalt fördelar 
sig på familjetyper såsom framgår av 
tab. V. 
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Tab. X. Antal understödsfall, som erhållit vård på sjukvårdsanstalt, fördelade 
efter försörjarens ålder 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

Fördelningen efter familjetyp skiljer 
sig från motsvarande fördelning av samt
liga understödsfall (jfr tab. B), främst 
därigenom att andelen ensamma män 
som lämnats sjukvård är större än den
na familjetyps andel av hela understöds
klientelet (43 resp. 28 Ve). Däremot är 
ensamma kvinnor och gifta par relativt 
sett något färre, i synnerhet gäller detta 
familjer med barn. Det är framför allt 
föräldrarnas sjukvård, som föranlett 
barnfamiljerna att anlita fattigvården. 

Fördelningen av vårdfallen på sjuk-
vårdsanstalterna efter huvudpersonens 
ålder redovisas i tab. X. 

Den tidigare konstaterade överrepre
sentationen för de arbetsföra å ldrarna 
bland dem som fått vård på sjukvårds
anstalt i jämförelse med hela under
stödsklientelet har nu, efter sjukförsäk
ringsreformen, försvunnit. Åldrarna un
der 60 år omfattar sålunda 66 % av 
sjukvårdsfallen och 69 % av samtliga un

derstödsfall. Bland tilläg^spensionärer-
na skiljer sig åldersfördelningen bland 
vårdfallen på sjukvårdsanstalter starkt 
från densamma inom pensionärsgrup
pen bland samtliga understödsfall. Åld
rarna under 60 år var, relativt sett, vä
sentligt talrikare i förra fallet (61 '7c), 
än i det senare (36 Ve). Bland övriga 
understödstagare upptar däremot vård
fallen på sjukvårdsanstalt en lägre re
lativ andel vårdtagare under 60 är 
(72 'A), än samtliga understödsfall 
(81 Ve). 

Antal vårddagar och vårdens värde. 
Knligt tab. Y utgjorde den genomsnitt
liga vårdtiden för samtliga på sjukvårds
anstalt intagna understödstagare 223 da
gar (på landsbygden 249 dagar, i stä
derna 182 dagar) . År 1955 var motsva
rande siffror 215, 240 resp. 176 dagar. 

Understödsklientelet på sjukvårdsan
stalterna är mycket ojämnt fördelat i 
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Tab. Y. Vårdtagare på sjukvårdsanstalt, fördelade efter vårdtiden 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av umderstödsfallen 

1 tillhörande samma familj 

fråga om värdtiden. Vårdtagarna kan 
liksom dt' hemunderstödda (se kap. VI), 
i stort sett uppdelas pa två grupper dels 
tillfälliga, dels varaktiga vårdfall. 45 % 
av samtliga understödstagare hade vis
tats på sjukvårdsanstalt praktiskt taget 
hela året, medan 29 '/< hade erhållit så
dan vård under kortare tid än tre må
nader. Mellan tilläggspensionärer och 
övriga vårdtagare pä sjukvårdsanstalt 
förefinns en väsentlig skillnad i avseen
de på vårdtiden. I förra fallet spelar gi
vetvis ålderdomssjukdomar, kroniska 
kroppssjukdomar o. dyl. en stor roll som 
orsak till sjukhusvistelsen, vilket gör att 
varaktig vård blir förhärskande. Inom 
den andra kategorin av vårdtagare över
väger synbarligen akuta sjukdomsfall, 
som endast föranleder en kortare 
sjukhusvistelse. Den genomsnittliga vård
tiden var bland övriga vårdtagare 173 

dagar, medan tilläggspensionärerna ha
de en betydligt längre vårdtid (263 da
gar) . I städerna är de tillfälliga vårdla
garna i båda fallen relativt sett betyd
ligt talrikare än på landsbygden. 

Det totala värdet av den värd som nn-
derstödstagarna under år 1956 erhållit 
på sjukvårdsanstalt uppgår till 13,5 milj. 
kr, vilket är 3,0 milj. kr (18 %) mindre 
än föregående år. Av denna summa kom 
8,6 milj. kr på landsbygden och 4,9 milj. 
kr på städerna (föregående år 10,5 resp. 
6,0 milj. k r ) . 

Kostnaderna är i allmänhet beräkna
de med utgångspunkt från de låga av
gifter som fattigvårdsstyrelserna erläg-
ger till länslasarett och andra allmänna 
sjukvårdsinrättningar. Den genomsnitt
liga vårdkostnaden per dag uppgick till 
4,00 kr år 1956 mot 4,43 kr är 1955, vil
ket innebär en ökning med 3,8 %. 
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VIII. Annan hjälp 

Antal understödsfall m. m. Antalet un-
derstödsfall, vilka under Ar 195(5 åtnju
tit annan hjälp (utackordering, utrust
ning för intagning på anstalt, resor osv.), 

utgjorde inalles 28 300, varav 14 100 i 
landskommunerna och inemot 14 200 i 
städerna. I förhållande till föregående 
år har antalet understödsfall minskat i 

Tab. Z. Antal understödsfall med annan hjälp inom olika familjetyper samt 
understödets genomsnittliga värde 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 

1 Utom Stockholms stad 
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hela riket med ungefär 3 000 eller 9,8 %. 
Denna nedgång är huvudsakligen kon
centrerad till landsbygden, där antalet 
fall minskade med 2 400 (14,3 '/<), medan 
nedgången i städerna begränsades till 
000 fall (4,8 '.',). 

Hur ifrågavarande understödsfall för
delar sig på olika familjetyper framgår 
av tab. Z. Några mer betydande olikhe
ter gentemot fördelningen av samtliga 
understödsfall efter familjetyp (jfr tqb. 
B) förekommer ej. 

Understödets värde. Hela värdet av det 
understöd som redovisats under rubri
ken annan hjälp uppgick på landsbyg
den till 4,2 milj. kr och i städerna till 
2,8 milj. kr, tillhopa 7,0 milj. kr. De 
genomsnittliga beloppen per understöds
fall framgår av tab. Z. 

Genomsnittsbeloppen är genomgåen
de högre på landsbygden än i städerna, 

sannolikt beroende pa att hjälpen pä 
landsbygden bestått i utackordering i 
enskilt hem betydligt oftare än vad fal
let varit i städerna. Genomsnittsvärdet 
av hjälpen uppgår till 248 kr, när den ej 
varit kombinerad med andra hjälpfor-
mer och 247 kr, då den erhållits i kom
bination med hemundcrstöd eller sjuk
husvård, vilket jämfört med föregående 
år i det förstnämnda fallet innebär en 
ökning med 7,4 '/'<, och i det sistnämn
da en ökning med 11,8 '/o. Då det är frå
ga om annan hjälp i kombination med 
andra bidrag från fattigvårdsstyrelsen, 
är genomsnittsbcloppet högre för till-
läggspensionärer (20!) k r ) , än för övriga 
understödstagare (230 k r ) . I de fall där
emot då annan hjälp lämnats enbart, 
har tilläggspensionärerna i genomsnitt 
fått ett lägre belopp (184 kr ) , än övriga 
understödstagare (283 k r ) . 

IX. Understödets rättsliga form och totala värde 

Redovisningen till fattigvårdsstatisti
ken omfattar samtliga familjer och en
samma personer, som för uppehälle och 
vård åtnjutit understöd av fattigvårds
styrelserna enligt fattigvårdslagen, enligt 
lagen om kommunala pensionstillskott 
m. m. eller ur fonder och donationer un
der fattigvårdsstyrelsernas förvaltning. 

Understödsfallens fördelning efter un
derstödets rättsliga form. Understödsfal
lens fördelning efter understödets rätts
liga form år 1956 redovisas här nedan i 
sammandrag i absoluta och relativa tal. 

Egentligt fattigvårdsunderstöd har un
der år 1956 utgått i sammanlagt 130 400 
fall, varav 53 800 pä landsbygden och 
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70 600 i staderna. Dessa tal motsvarar 
95 'A resp. 97 och 93 '/c av antalet un
derstödsfall över huvud. Fattigvårdsun
derstöd enbart hade på landsbygden ut
gått till cirka 90 % av de understödda 
familjerna och i städerna till 92 '/<. 

Understöd enligt lagen om kommu
nala pensionstillskott m. ni. utgörs av 
kommunala pensionstillskott i egentlig 
mening, vidare kommunala tillskott till 
särskilt barnbidrag eller bidragsförskott 
samt kommunala sjukvårdsbidrag. Såda
na understöd hade under är 1950 utgått 
enbart eller tillsammans med egentlig 
fattigvård till 4 700 familjer, vilket mot
svarade 3,1 r/c av samtliga understöds
fall. På landsbygden kom 1 200 fall och 
på städerna 3 500 motsvarande cirka 2 
resp. 4 % av hela antalet familjer med 
understöd av fattigvårdsstyrelserna. Un
der är 1950 liar antalet understödsfall 
med pensionstillskott minskat med om
kring 400. 

De understöd som fattigvärdsstyrel-
serna utdelat ur fonder ocli donationer 
torde vara ofullständigt redovisade; 
siffrorna är därför i allmänhet för låga. 
Så föreligger t. ex. för Stockholm inga 
uppgifter angående dylika understöd. 

Knligt de föreliggande uppgifterna ha
de linjer år 1950 drygt 3 900 familjer 
uppburit understöd ur fonder och dona
tioner, som fattigvårdsstyrelserna förval
ta!. I städerna fick ungefär 2 800 familjer 
dylikt understöd, pä landsbygden cirka 
1 100. Dessa tal, vilka måste betraktas 
som minimisiffror, motsvarar ungefär 
3,1 'A resp. 2,1 '/" av hela antalet re
dovisade iinderstödsfall. I jämförelse 
med föregående är innebär detta en 
minskning för hela riket med 33 fall. 

I tab. A redovisas den procentuella 
fördelningen av understödsfallen cfler 
understödets rättsliga form inom olika 
familjetyper och inom skilda kategorier 

av understödstagare. Flertalet av de un
derstöd som utgått enligt lagen om kom
munala pensionstillskott har haft for
men av kommunala tillskott till folk
pension. Av samtliga iinderstödsfall med 
tilläggspension hade 11 % uppburit 
kommunala pensionstillskott, på lands
bygden 5 % och i städerna 17 %. Bland 
övriga understödstagare hade mindre än 
1 % av understödsfallen åtnjutit under
stöd enligt pensionstillskottslagen. I fler
talet av dessa fall har understöden haft 
formen av kommunala sjukvårdsbidrag. 
Den största andelen understödsfall, i 
vilka hjälp utgått enligt lagen om kom
munala pensionstillskott — liksom ii ven 
ur fonder och donationer under fattig
vårdsstyrelsernas förvaltning — redo
visas för familjer utan barn. 

Understödets totala värde. 1 det före 
gående har siirskilda uppgifter lämnats 
angående värdet av den hjälp som ut
gått i form av vård på sjukvårdsanstalt 
eller av hemunderstöd eller annan hjälp. 
Fn sammanfattning härav lämnas i ef
terföljande tablå. 

Vårdens värde redovisas här brutio, 
ilvs, utan avdrag för ersättning som kom
munerna erhållit för lämnad vård an
tingen från vårdlagaren själv (t. ex. i 
form av folkpension, som kommunen 
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Tab. Å. Understödsfallens fördelning efter understödets rättsliga form inom olika familjetyper 
Urvalsundersökningen omfattande 1/5 av understödsfallen 
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Tab. Ä. Av fattigvårdsstyrelserna meddelat understöd, fördelat efter understödets 
rättsliga form och dess beskaffenhet 

uppburit) c Hor från unnat håll (t. ex. 
från landstinget eller från andra kom
muner ) . 

Totala värdet av de understöd som 
fångvårdsstyrelserna utgett under är 
1!)5(> uppgick till 105,7 milj. kr. Sedan 
J9f>5 har en ökning av det allmännas 
kostnader för fattigvården ägt rum med 
i runt tal 5,(i milj. kr eller 5,(i '/c. Kost-
nadsstegringen sammanhänger väsentli
gen med ökade utgifter för hemunder-
stöden. 

Tab. Ä visar, hur värdet av det under
stöd fattigvårdsstyrelserna lämnat för
delade sig efter såväl understödets rätts
liga form som dess beskaffenhet. 

Återbetalade understödsbelopp. Enligt 
fattigvårdslagen är den som mottagit 

fattigvård och senare fått det bättre 
ställt, skyldig att återbetala vad han er
hållit, om fattigvårdsstyrelsen begär det. 
Likaså kan fattigvårdsstyrclsen, om nå
gon på fattigvårdens bekostnad vårdas 
på sjukvårdsanstalt och under tiden er
håller pension, sjukersättning el. dyl. av 
dessa medel skaffa sig ersättning för 
sina utlägg. Även den som försummar 
sin försörjningsplikt är ersättningsskyl
dig gentemot fattigvården för hjälp, som 
utgått till den försörjningsberättigade. 

För år 1956 har gjorts en samman
ställning av de belopp som understöds-
tagarna återbetalt till fattigvårdsstyrel
serna. De uppgifter som här nedan re
dovisas, inkluderar emellertid ej Stock
holms stad, varifrån dylika uppgifter ej 
kunnat erhållas. 
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Mellan tilläggspensionärer och övriga 
nnderstödstagare råder en avsevärt! 
skillnad i fråga om den relativa del av 
det utbetalda beloppet som återbetalas. 
För de förstnämnda har återbetalts ine
mot hälften, men för de sistnämnda blott 
cirka 10 '.v. I fråga om tilläggspensionä
rerna rader, som framgår av vidståen-
de tablå, ej någon större skillnad mel
lan landsbygd och städer, medan för öv
riga nnderstödstagare en något större 
andel återbetalas pä landsbygden (11 '/</) 
än i städerna (8 %). Beträffande till-
läggspensionärerna torde återbetalning
en i stor utsträckning gälla pensioner 
eller pensionstillägg, som fattigvårdssty
relserna förskotterat i väntan pä utbe
talning frän pensionsstyrelsen. 

Särskilt bland understödstagarna 
utan tilläggspension är det de barnlösa 
familjetyperna som återbetalar en stör
re andel än familjer med barn. Bland 
tilläggspensionärerna iir detta fallet även 
med ensamma män och ensamma kvin
nor, medan för de gifta en obetydlig 
skillnad i andra riktningen redovisas. 
De högsta relativa andelarna återbetalt 
belopp återfinns bland tilläggspensionä
rernas ensamma män utan barn ((i(i '/») 
och ensamma kvinnor utan barn (55 '/< ) 
och tle lägsta bland gifta par med barn 
hos övriga nnderstödstagare ((i 'A). 

Bland understödstagarna pä landsbyg
den har återbetalts cirka 24 '/< av det ut
betalade beloppet, medan motsvarande 
tal i städerna var 17 %. Genomgående 
för alla familjetyper, såväl på landsbyg
den som i städerna, är att tle barnlösa 
återbetalar en relativt högre antlel än 
familjer med barn. 
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X. Ålderdomshemmen under år 1956 

I avsikt att erhålla ett underlag för den 
omdaning som ålderdomshemsreformen 
av år 1947 syftade till, företog socialstyrel
sen våren 1950 en undersökning om förhål
landena på de svenska ålderdomshemmen 
med utförliga uppgifter om anstalterna 
(deras ålder, platsutrymmen, beläggning, 
driftskostnader m. m.) samt om vårdta-
garna (deras kön, ålder, civilstånd, häl
sotillstånd, behov av vård på specialan
stalter m. m.) . Knligt en i samband med 
denna undersökning framlagd plan skall 
förhållandena vid ålderdomshemmen 
följas fortlöpande. Sålunda insamlas i 
regel varje år uppgifter om antalet hem, 
platser och vårdtagare, samt dessutom 
ytterligare uppgifter av speciellt intres
se. Här följer en översikt över ålder
domshemmen under år 1956 omfattande 
antalet hem, platsantalet, hemmens ålder, 
förekomsten av specialavdelningar, hem
mens storlek, antalet vårdtagare, perso
nalens storlek, beläggningen på hemmen, 
vissa ekonomiska uppgifter rörande 
vårdkostnader o. <lyl. samt slutligen en 
redogörelse för en specialundersökning 
rörande brandskyddet på ålderdomshem
men. 

Antal ålderdomshem och platsantalet. 
Antalet ålderdomshem som var i bruk 
den 31/12 195C var 1 358; 1 182 av dessa 
var belägna på landsbygden och 176 i 
städerna. Jämfört med förhållandena två 
år tidigare innebär detta en ökning med 
1 hem. Platsantalet har ökat med 1 849; 
sålunda redovisas 39 312 vid slutet av år 
1956 mot 37 463 två år tidigare. 

Enligt 31 § i fattigvårdslagen är varje 
kommun skyldig att ha en anstalt som 
kan ge vård åt behövande inom kom

munen. I vissa fall kan flera kommuner 
förena sig om en gemensam anstalt. Så
lunda kan småkommuner, som inte anses 
vara i behov av egen anstalt, befrias 
från denna skyldighet men däremot fri-
tas de inte från skyldigheten att bereda 
vård åt dem som så behöver. I och med 
kommunsammanslagningen år 1952 har, 
till följd av att kommunerna blivit av
sevärt större, antalet hem som drivs av 
två eller flera kommuner, minskat av
sevärt (från 202 år 1950 till 24 vid slutet 
av 1956). Ålderdomshem, drivna av 
kommunalförbund, som förut speciellt 
förekom i lan med många småkommu
ner, har nu i det närmaste försvunnit, 
sedan kommunerna blivit större och för
utsättningar skapats för att de skall kun
na driva ålderdomshem i egen regi. 

Det måste påpekas att fr. o. m. 1951 
en viss förändring i definitionen av be
greppet ålderdomshem har införts. De 
städer som inte deltar i landsting och 
som själva liar att ombesörja sjukvård 
av allehanda slag, driver (med undan
tag av döteborgs stad) sjukavdelningar 
för såväl sinnessjuka som för kroniskt 
sjuka i anslutning till sina ålderdomshem 
eller separat, men i fattigvårdsstyrelsens 
regi. Sådana avdelningar har före 1951 
alltid redovisats som ålderdomshem; nu
mera medtas dessa ej i statistiken över 
ålderdomshemmen utan betraktas som 
självständiga sjukvårdsanstalter. När 
man jämför uppgifter som avser år 1950 
och tidigare med uppgifter för inneva
rande redovisningsår, bör detta ihåg-
kommas. 

I efterföljande tablå återges föränd
r ingarna i platsantalet för varje avdel
ningstyp sedan år 1954. 
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Tab. Ö. Antal ålderdomshem inom olika storleksgrupper samt antal platser, länsvis 

På sinnessjukavdelningarna har den 
sedan några år pågående nedgången i 
platsantalet fortsatt, vilket sammanhäng
er med att antalet sådana avdelningar 
minskat, antingen genom att de nedlagts 
eller att de överförts till landstingen. 
År 1951 redovisades sålunda 31 ålder
domshem med sinnessjukavdelning, år 
1952 26, år 1953 25, år 1954 23; år 195(5 

var antalet 19. Även pä kronikeravdel
ningarna har platsantalet nedgått, medan 
antalet platser på de ordinärt till ålder
domshemmen hörande sjukavdelningar
na ökat. Denna tendens är influerad av 
den sedan år 1947 pågående ålderdoms-
hemsreformen. På de nya hemmen anord
nas inga specialavdelningar, utan många 
hem är försedda med vanliga sjukavdel
ningar som är avsedda för hemmets pen
sionärer. 

Antalet platser på ålderdomshemmens 
samtliga avdelningar återges länsvis i 
tab. ö, där hemmen också fördelats på 
storleksgrupper. Inom de olika länen 
kan vissa smärre förskjutningar mellan 
1954 och 1956 konstateras. Den största 
relativa ökningen redovisas av Stock-
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holms stad, där platsantalet ökat med 
571 eller 22 %. Anledningen härtill är 
främst att ett helt nytt ålderdomshem, 
Stadshagsgården, har tagits i bruk. Någ
ra län redovisar en minskning av plats
antalet; störst är denna i Östergötlands 
län med 10 '.'« och Värmlands län med 
cirka 7 %. 

Det genomsnittliga platsantalet per 
hem ökade mellan 1954 och 1956 från 27,0 
till 28,9. 

Kn ökning av andelen platser i enkel
rum har pågått alltsedan 1947 års ålder-
domsliemsreform beslutades. Sålunda 
utgjorde platserna i enkelrum vid slu
tet av 195(i 12 251) (31 % av samtliga 
platser) . Antalet enkelrum var väsentligt 
lägre på specialavdelningarna än på de 
egentliga ålderdomshemmen, något som 
är helt naturligt då de förstnämnda är 
sjukavdelningar. I nedanstående tablå 
redovisas plalsantalet i enkelrum för 
olika avdelningar. 

Den relativa andelen enkelrum inom 
olika stora hem framgår av efterföljan
de sammanställning. 

En mycket stark skillnad föreligger i 
den relativa andelen enkelrum mellan 
nyanordnade hem och övriga. Sålunda 
uppgick den relativa andelen enkelrum 
till inemot 60 % på de hem som byggts 
efter 1947, men blott till omkring 20 °/c 
på hem byggda före 1925. 

Hemmens ålder. Omkring 1/7 av ålder
domshemmen har tagits i bruk före 1901. 
Kn livlig nybyggnad kännetecknade 
perioden 192(5 1935; 445 av de ålder
domshem, som var i bruk i slutet av 
1956, hade nämligen byggts under den
na tioårsperiod. Anledningen till denna 
starka nybyggnad var en övergångsbe
stämmelse i fattigvårdslagen, enligt vil-
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Tab. Aa. Antal ålderdomshem länsvis vid slutet av år 1956 fördelade efter ålder 

ken kommunerna före den 1/1 1934 
skulle lia löst frågan om ålderdomshem 
i enlighet med bestämmelserna i 31 § 
samma lag. Kfter ålderdonishemsrefor-
men 1947 har t. o. in. 1956 färdigställts 
236 nya hem. I genomsnitt är dessa under 
senare tid uppförda hem betydligt större 
(cirka 45 platser) än de som byggdes ti
digare. Ue hem som byggdes under tio
årsperioden 1926—1935 hade i genom
snitt endast omkring 20 platser, såsom 
framgår av tablån nederst på föregående 
sida. 

I tab. Aa har en sammanställning 
gjorts av ålderdomshemmens ålder inom 
olika län. Det största relativa antalet 
hem som tagits i bruk före 1901 finns i 
Örebro, Södermanlands, Hallands, Gäv

leborgs och Malmöhus län; i samtliga 
dessa har över 20 'U av hemmen denna 
ålder. Emellertid har byggnaderna i 
dessa äldsta hem genomgått omfattande 
ombyggnader och reparationer. 

Förekomsten av specialavdelningar. I 
anslutning till de egentliga ålderdoms
hemmen drivs i vissa fall avdelningar 
för sinnessjuka och kroniskt sjuka. Dess
utom finns vid vissa hem särskilda sjuk
avdelningar, som inte godkänts för vare 
sig landstingsgottgörelse eller statsbi
drag. Dessa avdelningar utgör en synner
ligen heterogen grupp; dels ingår en del 
små avdelningar som inrättats vid mind
re ålderdomshem, huvudsakligen för att 

4—570524 
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Tab. Ab. Antal ålderdomshem länsvis av olika typ 

ge en möjlighet till isolering vid hastigt 
påkommande sjukdomsfall, dels ingår 
stora avdelningar, som klart avgränsats 
från det övriga ålderdomshemmet. 

Antalet hem med specialavdelningar 
har minskat, vilket även framgår av 
uppgifterna om platsantalet på dessa av
delningar. Sinnessjukavdelning hade är 
1950 endast 19 hem oeh kronikeravdel
ning 79 hem. År 1954 var motsvarande 
antal 23 resp. 99. Vissa skillnader i före
komsten av specialavdelningar kan mär
kas mellan olika län vilket framgår av 
tab. Ab. Detta beror till stor del på i 
vilken utsträckning landstingen själva 
övertagit ansvaret för vården av de kro
niskt sjuka. Kronikeravdelningarna är 

vanligast i Gävleborgs, Värmlands, Ska
raborgs samt Göteborgs och Bohus län. 
Det största antalet sinnessjukavdelning
ar finns i Värmlands län, medan 13 län 
samt Stockholms stad helt saknade den
na typ av avdelningar. 

Hemmens storlek. Av samtliga hem ha
de omkring 35 CA högst 15 platser och 
inemot 80 CU högst 30 platser. På dessa 
hem var endast 15 resp. 45 i/o av samt
liga platser inrymda. I hela riket fanns 
endast 35 hem med mer än 100 platser; 
de inrymde emellertid 22 % av det to
tala platsantalet. I efterföljande sam
manställning återges ålderdomshemmens 
fördelning i storleksgrupper samt an-
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Tab. Ac. Antal ålderdomshem, fördelade efter ålder och platsantal 

talet platser i var och en av dessa grup
per. 

Ålderdomshemmens storlek samman
hänger, som förut nämnts, i viss mån 
med deras ålder. Under hela tiden från 

sekelskiftet fram till 1935 sjönk det ge
nomsnittliga platsantalet i de nybyggda 
hemmen successivt. Därefter har plats
antalet i de nybyggda hemmen åter bli
vit större. Detta har delvis redan fram
gått av tablån på sid. 48 och belyses yt
terligare i tab. Ac. Av denna tabell fram
går att såväl de största som de minsta 
hemmen i genomsnitt är äldre än de 
medelstora. Sålunda har 131 av de 236 
hem som tagits i bruk åren 1947—1956 
mellan 21 och 40 platser. Den relativa 
andelen hem av olika storlek, som tagits 
i bruk under olika tidsperioder, framgår 
av nedanstående sammanställning. 

Efter 1940 har ytterst få hem med 
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Tab. Ad. Antal platser på olika avdelningar vid ålderdomshem av olika storlek 

mindre än 20 platser tagits i bruk. Un
der den stora nybyggnadsperioden ef
ter 1925 fram till mitten av 1930-talet 
(då inemot 1/3 av de hem som nu är i 
bruk tillkom) byggdes mest mindre hem; 
omkring 40 % av hemmen med mellan 
10 och 20 platser tillkom således under 
denna tid, men endast G % av hemmen 
med mer än 75 platser. 

I tab. Ad redovisas platsantalet inom 
olika stora hem fördelat på olika spe
cialavdelningar. Dylika avdelningar fö
rekom betydligt oftare på de stora hem
men än på de små. I den lägsta stor
leksgruppen (högst 10 platser) förekom 
inga specialavdelningar, medan i den 
högsta (över 100 platser) dylika avdel
ningar upptog över 1/3 av det totala 
platsantalet. Kronikeravdelningar före
kom i varje storleksgrupp utom i den 
lägsta. Sinnessjukavdelningar, drivna i 

anslutning till ett egentligt ålderdoms
hem, förekom inte på hem med mindre 
än 40 platser. 

Antalet vårdtagare och beläggningen 
på ålderdomshemmen. Antalet vårdtaga
re på ålderdomshemmen vid slutet av 
åren 1954 och 1956 framgår av tablån 
här nedan, i vilken dels redovisas den 
faktiska beläggningen vid dessa tidpunk
ter, dels medelbeläggningen per dag un
der 1956, beräknad genom division av 
antalet redovisade vårddagar med 366, 
ävensom totala antalet vårddagar. 

Antal vårddagar på de olika typerna 
av avdelningar under 1956 uppgick sam
manlagt till inemot 12,7 milj., vilket in
nebär att antalet vårdtagare på landets 
åldersdomshem utgjorde omkring 34 600 
per dag. 
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Egentliga ålderdomshem (inkl. särskilda 
sjukavdelningar) i olika län 1956 
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För att utröna i vilken utsträckning 
ålderdomshemmen varit utnyttjade, har 
med ledning av uppgifterna om plats
antal för resp. avdelningar och vård
dagar den genomsnittliga beläggningen 
uträknats på så sätt att antalet vårddagar 
satts i relation till antalet platser multi
plicerat med 366. 

I medeltal hade under 1956 88 % av 
samtliga platser varit belagda, vilket är 
en enhet högre än år 1954. Den genom
snittliga beläggningen för de olika av
delningarna för åren 1954 och 1956 
framgår av efterföljande sammanställ
ning. 

Av de 1 339 ålderdomshem, för vilka 
genomsnittsbeläggningen beräknats (19 
hem hade ej varit i bruk hela året, var
för de uteslutits här) hade 15 (1,1 CA) 
en beläggning som understeg 50 %. Mel
lan 50 och 100 % beläggning redovisas 
av 1 110 eller 83 r/c av hemmen, över
belagda var 214 hem. Ålderdomshem

mens fördelning efter den genomsnitt
liga beläggningen under året för olika 
stora hem framgår av sammanställning
en nederst på denna sida. 

En beräkning av den genomsnittliga 
beläggningen för hem av olika storlek 
ger vid handen att den högsta belägg
ningen redovisas för de största hemmen 
(91,9 c/c) samt för hemmen med 51—75 
platser (91,4 % ) , medan de minsta hem
men med högst 10 platser har den lägsta 
beläggningen (84,2 %). Skillnaderna 
mellan de olika storleksgrupperna är 
emellertid relativt små. 

Något större differenser mellan olika 
grupper framkommer om den genom
snittliga beläggningen beräknas för hem 
av olika ålder, som gjorts i efterföl
jande tablå. 

De nyanordnade hemmen, som tagits 
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Tab. Ae. Ålderdomshemmens personal, fördelad efter hemmens storlek samt heltids- resp. 
deltidsanställning 

i bruk åren 1947—1956, har i genom
snitt varit utnyttjade i något lägre grad 
än övriga hem, något som är helt natur
ligt då nya hem ej blir fullbelagda med 
ens, utan pensionärerna flyttar in suc
cessivt. 

Diagrammet på sid. 53 visar belägg
ningen för olika län samt antal platser 
i förhållande till invånarantalet över 
70 år. Endast de egentliga ålderdoms
hemmen (inkl. de särskilda sjukavdel
ningarna) har medtagits. Den högsta 
genomsnittliga beläggningen redovisas 
av Blekinge, Västerbottens och Gotlands 
län med 93, 91 resp. 91 %. Ytterligheten 
i motsatt riktning representeras av Jön
köpings län med 74 %. 

Gotlands län har det lägsta antalet plat
ser i relation till folkmängden över 70 
år, nämligen 47 V™. Låga tal redovisas 
även av Malmöhus län med 57 samt av 
Stockholms stad och Jönköpings län, 
vardera med 60 platser per 1 000 åld
ringar över 70 år. Västernorrlands och 
Västmanlands län har de relativt flesta 

vårdplatserna med resp. 106 och 98 per 
1 000 personer över 70 år. I genomsnitt 
för hela riket fanns på ålderdomshem
men 73,8 platser per 1 000 åldringar 
(1954: 76,8). 

Personalens storlek. Den 31/12 1956 
fanns vid ålderdomshemmen 9 015 hel
tids- och 1 484 deltidsanställda. Hur per
sonalen fördelar sig på olika kategorier 
vid hem av olika storlek, framgår av tab. 
Ae. Ett sammandrag lämnas i följande 
tablå. 

På landsbygden uppgick hela perso
nalen till 5 237 heltids- och 958 deltids-
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Tab. Af. Personalens storlek på olika stora hem den 31/12 1956 

anställda och på städernas ålderdoms
hem till 3 778 resp. 526. 

Sysslomän fanns till ett antal av 133, 
varav de flesta, 92, var deltidsanställda. 
I sistnämnda fall rör det sig om sådana 
som bär ansvaret för en kommuns hela 
socialvård och har sysslomannaskapet 
vid ålderdomshemmet som en bland fle
ra arbetsuppgifter. Bland de heltidsan
ställda sysslomännen kan man skilja på 
två skilda kategorier. Vid de större hem
men ägnar de sig helt åt hemmets eko
nomiska och administrativa skötsel. De 
mindre ålderdomshem som redovisat hel
tidsanställda syssloman, ha r oftast eget 
jordbruk och sysslomannen svarar då 
för dettas skötsel. 

Samtliga 1 373 föreståndarinnor var 
heltidsanställda. Vid några större hem 
redovisades mer än en föreståndarinna. 
Vid 4 hem var föreståndarinneplatsen 
vakant vid undersökningstillfället. 

Antalet bi t rädande föreståndarinnor 
var 99. Endast fast anställda med heltid 
har medräknats . Sådana som har till 
uppgift att tillfälligtvis ersätta den or
dinarie föreståndarinnan vid semester, 
sjukdom eller annan ledighet ha r ej 
räknats som biträdande föreståndarin
nor. Det är till övervägande delen de 

större hemmen som har biträdande före
ståndarinna. 

Sjuksköterskor och sjukvårdare redo
visades till ett antal av 363, de flesta 
heltidsanställda. Specialavdelningarna 
för sinnessjuka och kroniskt sjuka sys
selsatte givetvis de flesta av dessa, men 
många fanns även på vanliga sjukavdel
ningar vid större ålderdomshem. Denna 
personalkategori är i mycket hög grad 
koncentrerad till de största hemmen. 
Sålunda fanns ca 70 % av dem på hem 
med över 100 platser. Anmärkas bör att 
de examinerade sjuksköterskor som 
tjänstgör som föreståndarinnor ej är 
medräknade här ; de ha r redan inräk
nats bland föreståndarinnorna. 

Den största personalkategorin är 
vårdbiträdena, till antalet 5 212 heltids-
och 633 deltidsanställda. Relativt sett är 
de betydligt talr ikare på de större hem
men med specialavdelningar än på öv
riga hem. 

Kokerskor och köksbiträden fanns på 
de flesta hemmen med undantag för de 
allra minsta. De var till antalet 1219 
heltids- och 24 deltidsanställda. På vis
sa hem har det varit svårt att särskilja 
vilken grupp ett bi träde skall hänföras 
till. Detta gäller framför allt de minsta 
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hemmen, där ett biträdes arbetsuppgif
ter faller inom bägge dessa kategorier 
och arbetstiden delas mellan köket och 
skötseln av pensionärerna. 

Gruppen »övrig personal» innefattar 
städ- och tvätthjälp, jordbruksarbetare, 
kontorsanställda, vaktmästare, maskinis
ter, nattvakter ni. fl. Inom denna grupp 
var närmare hälften anställda på deltid, 
nämligen 703 av 1 443. 

Antalet heltids- resp. deltidsanställda 
på ålderdomshem av olika storlek fram
går av tab. Af. 

Beträffande de deltidsanställda är det 
i några fall troligen fråga om halvtids
anställning, men i det övervägande an
talet fall rör det sig om tillfällig hjälp 
till städning, till kontorsarbete, till eld
ning av fastigheten el. dyl. 

Den relativa andelen deltidsanställda 
på ålderdomshem av olika storlek fram
går av nedanstående tablå. 

Några större variationer kan inte kon
stateras med undantag av att de största 
hemmen har betydligt färre deltidsan
ställd personal än övriga. Detta gäller 
framför allt de tre största städernas ål
derdomshem. Den relativa andelen del
tidsanställda har ökat något på senare 
år ; år 1951 var sålunda motsvaran
de siffra 10,6 %. 

Vid en jämförelse mellan personal
åtgången vid hem av olika storlek måste 

man komma ihåg att hemmen skiljer sig 
åt även i andra hänseenden. Behovet av 
personal kan vara mer eller mindre väl 
tillgodosett; en större personalåtgång kan 
med andra ord innebära att vårdtagar-
na får en bättre service, olika hem kan 
vara olika personalkrävande etc. Det 
bästa måttet på personalåtgången torde 
vara att räkna ut antalet anställda per 
100 vårdplatser. Vill man bortse från va
riationer i beläggningen kan man i stäl
let beräkna antalet anställda per 100 
vårdtagare, men då det kan förutsättas, 
att personalstaterna är uppgjorda med 
hänsyn tagen till en normal beläggning, 
förefaller platsantalet vara en bättre mä
tare. 

För samtliga hem blir antalet heltids
anställda per 100 platser 22,9, vilket mot
svarar 4,4 platser per personalenhet. Va
riationerna för hem av olika storlek 
framgår av nedanstående sammanställ
ning. 

De största hemmen är mest personal
krävande. Detta sammanhänger inte ba
ra med storleken, utan även med hem
mens typ. Som tidigare redovisats är det 
här som de flesta specialavdelningarna 
återfinns, vilka till sin allmänna ka
raktär måste vara mer personalkrävan
de än de egentliga ålderdomshemmen. 
Inom hem av olika ålder föreligger inga 
påtagliga skillnader. 
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Personalen har under senare år ökat 
något snabbare i antal än antalet vård
platser. Sålunda fanns år 1951, då en 
motsvarande statistik gjordes, 7 086 hel
tidsanställda på 36 460 platser, dvs. 19,4 
per 100 platser. Motsvarande tal för 1956 
var, som tidigare nämnts, 22,9. 

Hemmens driftskostnader. I begreppet 
driftskostnader har innefattats samtliga 
kostnader för ålderdomshemmen med 
undantag av räntor, amorteringar, av
skrivningar samt kostnader för nybygg
nader och förbättringar av fastigheter
na. Däremot har vanliga underhållskost
nader såsom reparationer medräknats. 
Då ålderdomshemmen uppbär vårdta-
garnas folkpensioner, och av dessa ut
betalar en viss andel till pensionärerna, 
har denna del fråndragits inkomsterna. 
Endast utgifter som täckts av ålderdoms
hemmens stat har redovisats, däremot 
inte utgifter som hänförts under den 
öppna fattigvården. I detta avseende 
har redovisningen blivit något olika mel

lan skilda kommuner. Så kan t. ex. kost
naderna för beklädnad och läkarvård 
för ålderdomshemmens vårdtagare i en 
del fall belasta den öppna fattigvården, 
i andra fall ålderdomshemmens stat. En 
annan redovisningsolikhet som bör upp
märksammas vidlåder lönekostnaderna, 
som av en del kommuner redovisats 
brutto, men av andra netto, dvs. med 
avdrag för den ersättning som persona
len lämnat för naturaförmåner i form 
av fri bostad, kost osv. 

De totala driftskostnaderna (i ovan 
angivna betydelse) för ålderdomshem
men i landet uppgick år 1956 till 168 milj. 
kr. De olika delposternas storlek fram
går av tab. Ag. Tyvärr har en del hem 
med olika typer av avdelningar av bok-
föringsmässiga orsaker inte kunnat sär
skilja sina utgifter för var och en av 
avdelningarna. Sådana hem har redovi
sats i en särskild g rupp: »egentligt ål
derdomshem med ej särredovisad speci
alavdelning», omfattande 44 hem. Redo
visningen i övrigt omfattar 1 301 egeni-

Tab. Ag. Driftskostnaderna på ålderdomshemmens olika avdelningar 
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liga ålderdomshem, 11 sinnessjukavdel-
ningar samt 35 kronikeravdelningar. 1 
de egentliga hemmen har även inräk
nats de sjukavdelningar som icke erhål
ler stats- eller landstingsbidrag. 

Inom alla avdelningar var avlöningar, 
arvoden o. dyl. den största utgiftspos
ten, och utgjorde omkring hälften av 
samtliga utgifter. Den upptog en rela
tivt större andel av totalkostnaderna pä 
kroniker- och sinnessjukavdelningarna 
än på de egentliga hemmen. Den sedan 
några år pågående tendensen att avlö
ningarnas relativa andel av totalkostna
derna ökar, har fortsatt beträffande de 
egentliga ålderdomshemmen; sålunda 
utgjorde den relativa andelen 50 % mot 
48 % två år tidigare. 

Kosthållet, som i genomsnitt omfatta
de ca 20 "/< av totalkostnaderna, utgjor
de den näst största utgiftsposten. Här 
redovisar de egentliga hemmen något 
högre andel än specialavdelningarna. 

Av övriga utgiftsposter kan nämnas 
att värme, lyse, renhållning, vatten ocli 
tvätt i genomsnitt upptar cirka 10 % av 
totalkostnaderna samt underhåll av fas
tighet mellan 3 och 5 %. 

I det följande kommer olika katego
rier av ålderdomshem i kostnadshänse

ende att jämföras med varandra. Kost
naderna redovisas brutto per vårddag, 
utan avdrag för inkomster av olika slag. 
Frågan om hur utgifterna finansieras 
kommer att behandlas längre fram (sid. 
02). 

Specialavdelningarna ställde sig be
tydligt dyrare än de egentliga ålder
domshemmen, huvudsakligen beroende 
på att större och mer kvalificerad vård
personal måste finnas på dessa. Genom
snittskostnaderna per vårddag inom oli
ka avdelningar framgår av nedanstående 
sammanställning. Som jämförelse har 
uppgifter för år 1954 även inedtagits. 

Sedan 1954 har driftskostnaderna pä 
ålderdomshemmen i genomsnitt ökat 
med 23 %. Uppgången har varit något 
större på de egentliga hemmen än pä 
specialavdelningarna. 

På grund av att specialavdelningarna 
är så få till antalet, blir det absoluta 
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talet i varje undergrupp så litet, att nie-
deltalsberäkningar blir ytterst osäkra. 
Av denna anledning kommer analysen i 
fortsättningen att huvudsakligen kon
centreras till de egentliga ålderdoms
hemmen. 

Det är framför allt lönerna som för
orsakar skillnaderna i dyrortshänseen-
de, vilket framgår av sammanställningen 
nederst på sid. 59, där för olika poster 
utgifterna per vårddag inom varje dyr-
ortsgrupp beräknats. Däremot är diffe
renserna mellan olika dyrortsgrupper 
beträffande kosthållet obetydligt. Skill
naden mellan lägsta och högsta orts
grupp beträffande avlöningsposten ut
gjorde 65 % (1954: 66 r/r). För samt
liga utgifter var motsvarande procenttal 
57 (48). 

Vidstående tablå, som återger drifts
kostnaderna för egentliga ålderdoms
hem med olika antal vårdplatser, anty
der att hem i storleken 20 å 30 platser 
skulle vara den ur ekonomisk synpunkt 
mest fördelaktiga. Siffrorna är dock ej 
helt jämförbara. Så exempelvis ligger de 
mindre hemmen oftare i lägre dyrorts
grupper, och därigenom blir utgifterna, 
framför allt lönekostnaderna, avsevärt 
lägre på småhemmen. 

För ytterligare belysning av hur de 
olika kostnaderna förändras med hem
mens storlek, lämnas nederst på denna 
sida en översikt av de olika utgiftspos
terna per vårddag för hem ined olika 
antal vårdplatser. Observera att vissa 
storleksgrupper till skillnad från före
gående tablå sammanslagits. 

De största hemmen är billigast i drift 
i avseende på underhåll av fastighet 
samt kosthåll. Å andra sidan är sådana 
utgiftsposter som lönerna och pensioner
na betydligt mer kostnadskrävande när 
det gäller de större hemmen. Som förut 
nämnts är hem med 20 å 30 platser de 
minst kostnadskrävande och avgörande 
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härför är tydligen i första hand lönepos
ten. Det måste alltid finnas ett visst an
tal anställda för att ett ålderdomshem 
överhuvudtaget skall kunna drivas. Sam
ma antal anställda räcker upp till en 
viss maximal storlek på hemmet. Stör
re hem, däremot, behöver i större ut
sträckning specialutbildat folk, kanske 
en biträdande föreståndarinna, och det
ta tenderar att öka kostnaderna. 

1 jämförelse med år 1954 har kostna
derna ökat mest i fråga om avlöningar 
samt pensioner och pensionsavgifter. 
Detta torde sammanhänga med en pågå
ende upprustning av personalresurser
na på ålderdomshemmen. Som tidigare 
framhållits (sid. 58) har antalet anställ
da per 100 vårdplatser mellan åren 1951 
och 1956 ökat från 19 till 23. 

En annan faktor som bör uppmärk
sammas vid en kostnadsanalys av ålder
domshemmen är beläggningen, dvs. i 
hur stor utsträckning hemmen utnyttjas. 
Någon beräkning härav liar emellertid 
ej verkställts för år 1956 då skiljaktighe-
terna mellan olika år är ytterst obetyd
lig. Det visar sig av siffrorna för tidigare 
år hur oekonomiskt det är om hemmen 
ej utnyttjas fullt. Praktiskt taget alla pos
ter stiger vid lägre genomsnittsbelägg
ning och detta gäller hem i samtliga 
storleksgrupper. Kostnaden brukar vara 
lägst i de hem som är överbelagda, men 
denna ordning är givetvis ogynnsam ur 
trivsel- och vårdsynpunkt. 

1 tab. Ah har kostnaderna per vård
dag redovisats för hem av olika ålder 
på landsbygden och i städerna. Dess
utom har medtagits motsvarande upp
gifter för hela riket år 1954 samt den 
relativa ökningen sedan sistnämnda tid
punkt. De hem som enligt tabellen stäl
ler sig dyrast är de allra äldsta, vilka 
tagits i bruk redan före år 1900; dessa 
kostade i genomsnitt 13,87 kr per vård

dag. Några mera anmärkningsvärda dif
ferenser mellan de olika åldersgrupper
na kan emellertid icke konstateras. 
Skillnaden mellan de nya hemmen som 
tillkommit efter 1947 års ålderdoms-
hemsreform och de gamla hemmen upp
går till 1,01 kr, de nyanordnade kostade 
13,73 kr per vårddag år 1956, de gamla 
12,72 kr ; de nyanordnade hemmen är 
alltså 7,9 % dyrare än övriga (1951: 
3,1 % ) . 

De olika utgiftsposterna företer vissa 
skillnader, vilket framgår av efterföl
jande sammanställning. Man måste vid 
en jämförelse mellan de nyanordnade 
och de gamla ålderdomshemmen även 
hålla i minnet att det föreligger en viss 
skillnad i genomsnittsstorlek; <le nya 
hemmen är omkring dubbelt så stora 
som de gamla. 

Det är självklart att fastighetsunder
hållet är större i de gamla hemmen än i 
de nybyggda. Skillnaden i avlöningspos
ten hänför sig till att de nyare hemmen 
i större utsträckning är belägna på plat
ser i högre dyrortsgrupp samt att de 
är bättre utrustade med personal. Även 
skillnaden i posten värme, lyse m. m. 
kan förmodligen hänföras till dyrorts-

Tab. Ah. Utgifterna per vårddag för egentliga 
ålderdomshem av olika ålder på landsbygd och 
i städer 
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skillnader. Det bör också påpekas att 
uppvärmningskostnaderna naturligtvis 
blir högre i de norra delarna av riket. 
De nya hemmen har dessutom en något 
lägre genomsnittsbeläggning, genom att 
inflyttningen av vårdtagare sker suc
cessivt. 

1 tab. Ai har för varje län beräknats 
de egentliga ålderdomshemmens drifts
kostnader per vårddag, dels för lands
bygden dels för städerna. Hemmen i stä
derna är i alla län dyrare än de på 
landsbygden. Skillnaderna mellan olika 
delar av riket är i stor utsträckning be
roende av olikheter i lönekostnader. 
Den lägsta kostnaden liar för landsbyg
dens ålderdomshem Hallands län med 
10,23 kr, Kronobergs län med 10,45 kr 
samt Kalmar län med 10,51 kr och för 
hemmen i städerna Kristianstads län 
med 11,02 kr samt Blekinge län med 
11,96 kr. De högsta driftskostnaderna 
(med undantag för Stockholms stad) re
dovisas för städernas ålderdomshem i 
Norrbottens län med 17,47 kr, Stock
holms län med 17,17 kr samt för lands
bygdens ålderdomshem i Norrbottens 
län med 15,24 kr. 

Tab. Ai. Utgifterna (i kr) per vårddag för egent
liga ålderdomshem, länsvis på landsbygd och i 
städer 

Hemmens finansiering. I tab. Aj har 
sammanställts hur utgifterna för olika 
typer av avdelningar har finansierats 
under år 1956. Statsmedel finansierade 
4 % och landstingsmedel 43 % av ut
gifterna för kronikeravdelningarna. »Me
del från andra kommuner än hemmets 
ägare» innefattar dels de belopp som 
enligt avtal lämnades av sådana kom
muner, vilka har rätt att inackordera 
sina vårdtagare på hemmet i fråga, dels 
belopp som annan kommun lämnat för 
enstaka vårdtagare som vistats på hem
met utan att särskilt avtal träffats. Van
ligast var denna ordning vid sinnessjuk-
avdelningarna, vilkas driftskostnader till 
10 % täcktes av tillskott från andra 
kommuner. 

Den största inkomstposten var vård
avgifterna, som på de egentliga hemmen 
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Tak. Aj. Inkomsternas storlek för ålderdomshemmens olika avdelningar 

täckte 41 % av kostnaderna, på sinnes-
sjukavrlelningarna 30 '/o samt på kroni
keravdelningarna 22 r/o. De bestod dels 
av vanliga inaekorderingsavgifter, dels 
av folkpensioner minus de andelar som 
utbetalats till vårdtagarna för privata 
utgifter. 

På kronikeravdelningarna täcktes 
43 % av kostnaderna genom bidrag från 
landstingen. 

I genomsnitt täckte dessa olika slag 
av inkomster omkring hälften av drifts
kostnaderna; resten fick bestridas av 
kommunernas egna medel. Dyrast för 
kommunerna var sinnessjukavdelningar
na och billigast kronikeravdelningarna. 

Hur det kommunala tillskottet varie
rar för egentliga ålderdomshem av olika 
storlek framgår av tablån här bredvid. 

Inga större variationer råder alltså 
mellan kommunernas relativa tillskott 
till hemmens finansiering i vad angår 
hem av olika storlek. Det förefaller dock 
som om de medelstora hemmen (16 — 
50 platser) skulle kräva ett något lägre 
kommunalt tillskott än övriga hem. 

Kommuner som är placerade i högre 
dyrortsgrupper svarar för en relativt 
större del av kostnaderna än de i lägre 
dyrortsgrupper, vilket framgår av ne
danstående tablå. 
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Sedan 1954 har kommunernas utlägg 
ökat från 43,8 % till 48,9 % av totalut
gifterna. 

En sammanfattande översikt av utgif
ter och inkomster av olika slag per vård
dag för olika typer av avdelningar läm
nas i tab. Ak. 

Tab. Ak. Utgifter och inkomster samt kommunernas tillskott (i kr) per vårddag för olika 
avdelningar 
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X I . Ålderdomshemmens brandskydd 

Statens brandinspektion anhöll i en 
skrivelse till socialstyrelsen hösten 1956 
om vissa uppgifter rörande brandskyd
det på anläggningar inom styrelsens 
verksamhetsområde. För ålderdomshem
mens vidkommande fanns emellertid 
inga uppgifter om dessa förhållanden 
senare än för år 1950. Dessa uppgifter 
var dessutom begränsade till hemmens 
byggnadsmaterial. För att kunna lämna 
de av brandinspektionen begärda upp
gifterna har socialstyrelsen i samband 
med den årliga statistiken över ålder
domshemmen för år 1956 medtagit vissa 
frågor rörande brandskyddet. Sålunda 
har efterfrågats byggnadsmaterial, före
komsten av automatiskt brandalarm, av 
fullgoda utrymningsförhållanden, samt 
huruvida väggar och tak är beklädda 
med brandhärdigt material. Dessutom 
efterfrågades hur många pensionärer 

som bodde i olika våningsplan. Upp
gifter skulle lämnas för varje fristående 
byggnad och avse förhållandena den 31 
december 1956. I de fall ett hem bestod 
av flera byggnader har vardera av dessa 
räknats. Givetvis liar sådana byggnader 
som endast används som personalbostä
der, ekonomilokaler el. dyl. ej medtagits. 

Tab. Al. Ålderdomshemmens byggnadsmaterial inom olika stora hem på landsbygd resp. i städer 

5—580262 



66 

Tab. Am. Ålderdomshemmens byggnadsmaterial inom hem av olika ålder på landsbygd 
resp. i städer 

Tab. An. Översikt av ålderdomshemmens brandskydd, länsvis 
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Tab. Ao. Antal ålderdomshem av olika storlek med resp. utan automatiskt brandalarm 

Antal byggnader och byggnadsmaterial. 
I undersökningen har medtagits 1533 
byggnader på samtliga 1 358 ålderdoms
hem som var i drift vid undersöknings
tillfället med 39 300 platser. Hur bygg
naderna fördelar sig efter olika bygg
nadsmaterial och storlek redovisas i tab. 
Al. I tablån på sid. 65 redovisas den re
lativa andelen trähus för hem av olika 
storlek dels på landsbygden, dels i stä-
städerna. 

Fortfarande är de flesta av landets 
ålderdomshem trähus, trots den inten
siva nybyggnad av praktiskt taget ute
slutande hus med annat byggnadsmate
rial som ägt rum enligt 1947 års ålder
domshemsreform. Av alla ålderdomshems
byggnader, som var i bruk vid årsskif
tet 1956/57 var således 61 % byggda av 
trä, 35 % av sten, medan de återstående 
4 % var antingen en kombination av 
trä och sten eller av något annat bygg
nadsmaterial. År 1950, då motsvarande 
sifferuppgifter senast infordrades, var 
antalet trähus 71 7c, stenhus 23 % och 
övriga 6 %. 

Omkring 40 7c av alla stenhus har, 
som framgår av tab. Am, tillkommit enligt 
1947 års ålderdomshemsreform, medan 
under samma tid endast 3 7c av trähusen 

tillkommit. I sistnämnda fall rör det sig 
till övervägande delen inte om nybygg
da hus, utan om sådana som tidigare an
vänts för annat ändamål men som gjorts 
om till ålderdomshem. De flesta trähusen 
tillkom under tioårsperioden 1926—1935, 
en tidsperiod som på grund av en över
gångsbestämmelse i fattigvårdslagen kom 
att kännetecknas av stark nybyggnads
verksamhet på detta område. Hur de 
olika hemmen fördelar sig efter bygg
nadsmaterial inom olika delar av riket, 
redovisas i tab. An, som omfattar en 
översikt av de data som är relevanta för 
brandskyddet på ålderdomshemmen. De 
relativt flesta trähusen finns i Söder
manland, Östergötland, smålandslänen 
samt i Älvsborgs, Örebro, Jämtlands och 
Norrbottens län; i alla dessa län var 
över 70 7c av byggnaderna trähus. Minst 
träbyggnader förekommer i Malmöhus 
län; där redovisas endast ett t rähus av 
102 ålderdomshemsbyggnader. 

Automatiskt brandalarm. Förekomsten 
av automatiskt brandalarm i de olika 
byggnaderna redovisas i tab. Ao och Ap, 
där byggnaderna fördelats efter storlek 
resp. ålder. Av samtliga 1 553 byggna
der finns brandalarm i 481 (31 7c). Det 

5+—580252 
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Tab. Ap. Antal ålderdomshem av olika ålder med resp. utan automatiskt brandalarm 

var något vanligare i städernas ålder
domshem (37 %) än på landsbygdens 
(30 7c). Den relativa andelen ålder
domshem av olika storlek med brand
alarm framgår av denna sammanställ
ning. 

Den relativa andelen byggnader med 
brandalarm är störst i de medelstora 
hemmen. I hem med 30—75 platser har 
i det närmaste hälften brandalarm me
dan dylikt är något mindre förekomman

de i större hem, och mest sällsynt i de 
allra minsta byggnaderna. Bland de hem 
som tagits i bruk efter 1947 har unge
fär 60 % brandalarm, bland övriga hem 
i genomsnitt omkring 25 %. 

Kombinationen av byggnadsmaterial 
och förekomsten av brandalarmanord-
ning är givetvis av väsentlig betydelse 
för brandskyddet. Antalet byggnader 
som är uppförda av trä och som saknar 
brandalarm är 677, varav 44 i städerna 
och 633 på landsbygden, vilket på lands
bygden motsvarar 73 9c och i städerna 
58 % av samtliga trähus. Antalet vård-
tagare på dessa hem (trähus utan brand
alarm) framgår av tablån nederst på 
denna sida. 

På landsbygden bor cirka 12100 pen
sionärer i trähus, varav inemot 8 000 i 
hus utan brandalarm (66 %). I städer
na är motsvarande siffror 1 615 resp . 
730 (45 %). Av samtliga ålderdoms
hemsbyggnader var inemot hälften eller 
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Tab. Aq. Antal ålderdomshem av olika storlek med resp. utan fullgoda utrymningsförhållanden 

44 % trähus utan brandalarm och i des
sa bodde vid tiden för undersökningen 
omkring 1/4 av samtliga vårdtagare. 

Av stenhusen saknar såväl på lands
bygden som i städerna ungefär två tred
jedelar brandalarm. 

Tab. Ar. Antal ålderdomshem av olika ålder med resp. utan fullgoda utrymningsförhållanden 
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Tab. As. Antal ålderdomshem av olika storlek med resp. utan brandhärdig vägg- och takbeklädnad 

Den relativa andelen byggnader med 
brandalarm varierar starkt inom olika 
delar av riket (tab. An). D.et största an

talet brandalarm finns i Västernorrlands 
och i Norrbottens län, där över 60 r/c 
av byggnaderna har dylikt. Relativt 

Tab. At. Antal ålderdomshem av olika ålder med resp. utan brandhärdig vägg- och takbeklädnad 
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många byggnader med brandalarm finns 
likaledes i Uppsala, Kalmar och Älvs
borgs län. Å andra sidan har endast 3 % 
av ålderdomshemsbyggnaderna i Ble
kinge län och 7 % i Malmöhus län au
tomatiskt brandalarm. 

Utrymningsförhållanden. För varje 
byggnad efterfrågades om fullgoda ut
rymningsförhållanden fanns eller inte. 
Som fullgoda utrymningsförhållanden 
skulle räknas då det fanns minst två 
av varandra oberoende utrymningsvägar 
från varje utrymme samt från vånings
planen avskilda trapphus. De allra flesta 
byggnaderna (82 %) visade sig ha dy
lika utrymningsmöjligheter, på lands
bygden 1 048 byggnader (81 Ve) samt i 
städerna 228 byggnader (89 7c). Den re
lativa andelen byggnader med fullgoda 
utrymningsförhållanden varierar ganska 
litet med storleken. Däremot har de äld
re hemmen det något sämre ställt i detta 
avseende än de nyanordnade hemmen, 
vilket framgår av efterföljande samman
ställning. 

Antalet byggnader av olika storlek 
och olika ålder med resp. utan fullgoda 
utrymningsförhållanden framgår av tab. 
Aq och Ar, medan i tab. An samma fråga 
besvaras för olika delar av riket. De 
län som har de flesta hemmen med full

goda utrymningsförhållanden är Öre
bro, Västerbottens och Södermanlands 
län (med 90 Ve eller högre) . Den lägsta 
relativa andelen byggnader med fullgoda 
utrymningsförhållanden redovisas av 
Kopparbergs län (58 Ve), samt Gävle
borgs (67 Ve) och Västmanlands län 
(68 Ve). 

Av de 536 stenhusen finns fullgoda 
utrymningsförhållanden i 491, motsva
rande 92 Ve; av träbyggnaderna har 
77 Ve dylika utrymningsförhållanden 
(732 av 949). Fullgoda utrymningsför
hållanden saknas i 45 stenhus, i 217 trä
hus samt i 15 byggnader av annat ma
terial. 

Vägg- och takbeklädnad. För var och 
en av ålderdomshemsbyggnaderna har 
efterfrågats om alla väggar och tak var 
invändigt beklädda med brandhärdigt 
material. Som brandhärdigt material 
skulle enligt anvisningar från brandin
spektionen räknas 2 cm rörning och 
puts eller därmed likvärdig beklädnad 
(t. ex. 13 mm tjock gipsplatta, 8 mm 
tjock asbestcementplatta eller 12 mm 
tjock sprutputs av asbestcement). Re
sultatet av bearbetningen av svaren på 
denna fråga redovisas i tab. As och At, 
där ålderdomshemsbyggnaderna förde
lats efter storlek resp. ålder samt efter 
huruvida de har vägg- och takbeklädnad 
med brandhärdigt material eller inte. 589 
byggnader, motsvarande 38 % av samt
liga, har redovisat vägg- resp. takbe
klädnad enligt ovannämnda anvisningar. 
Det relativa talet är avsevärt högre i 
städerna (60 %) än på landsbygden (34 
% ) . Fördelar man hemmen efter storlek 
resp. ålder, i likhet med vad som gjorts 
tidigare, får man följande relativa an
del byggnader med brandhärdig vägg-
och takbeklädnad. 
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Det relativa antalet byggnader med 
brandhärdig beklädnad invändigt stiger 
med ökad storlek. Av småhemmen (med 
lägre än 20 platser) bar sålunda endast 
omkring en femtedel sådan beklädnad, 
medan av de största hemmen (med över 
100 platser) mer än fyra femtedelar har 
dylik. De efter 1947 nyanordnade hem
men har i avsevärt större utsträckning 
än övriga byggnader brandsäker bekläd
nad. Sålunda gäller detta för 84 Ve av 
de nyanordnade hemmen, medan mot
svarande siffra för de hem som tagits 
i bruk före 1920 var ungefär 25 '\. 

Bland de byggnader som var uppför
da av trä är endast 129 av 949 (14 V) 
brandsäkra i detta avseende. För sten
husen är motsvarande siffra 81 Ve. 
Brandhärdig väggbeklädnad i ålder
domshem är betydligt vanligare i Skåne 
än i övriga delar av riket; sålunda liar 
i Malmöhus län 72 Ve och i Kristianstads 
59 ''< av ålderdomshemsbyggnaderna dy

lik. I övriga län är motsvarande siffra 
i allmänhet mellan 25 och 50 "c, lägst i 
Jämtlands län med 20 Ve. 

Antal vårdtagare i olika våningsplan. 
Platsantalet på ålderdomshemmen upp
gick som tidigare nämnts vid årsskiftet 
1950/57 i runt tal till 39 300. Vid sam
ma t idpunkt fanns på dessa hem cirka 
36 000 vårdtagare. I tab. Au har dessa 
vårdtagare fördelats efter i hur stor 
utsträckning de bor i sten- resp. trähus 
samt i vilket våningsplan. Endast om
kring 3 000 pensionärer bor två t rappor 
upp eller högre och av dessa det över
vägande flertalet i stenhus. En trappa 
upp i trähus bor däremot icke mindre 
än omkring 7 400 pensionärer. I dessa 
fall är det till övervägande delen fråga 
om relativt små byggnader pä landsbyg
den, vilka ofta även ur andra synpunkter 
än i fråga om byggnadsmaterialet är 
mindre tillfredsställande ur brand
skyddssynpunkt. 

I stenhus vistas 20 500 pensionärer 
(57 V av samtliga), i trähus 13 700 
(39 c'c) samt i hus av annat byggnads
material inemot 1700 (4 Ve). Jämför 
man dessa relativtal med fördelningen 
av antalet byggnader, dys. 35 Ve sten
hus, 61 Ve t rähus och 4 Ve övriga hus, 
får man en klar bild av hur mycket 
större stenhusen är i genomsnitt än trä
husen. En viss skillnad kan konstateras 
mellan landsbygden och städerna. På 

Tab. Au. Antal pensionärer i sten- resp. trähus i olika våningsplan 
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Tab. Av. Antal pensionärer i olika våningsplan på hem av olika storlek och byggnadsmaterial 

Tab. Ax. Antal pensionärer i olika våningsplan på hem med olika brandskyddsförhållanden 
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Tab. Ay. Antal ålderdomshemsbyggnader av olika kategorier samt antal vårdtagare, länsvis 

landsbygden bor nämligen fortfarande 
54 % av pensionärerna i t rähus, i stä
derna endast 12 9c. I tab. Av har pen
sionärerna fördelats efter olika vånings
plan på hem av olika storlek och med 
olika byggnadsmaterial. 

Hur många pensionärer som bor i 
olika våningsplan i hus med olika brand-
skyddsanordningar framgår av tab. Ax. 
Av samtliga vistas 39 % i hus med au
tomatiskt brandalarm (bland dem som 
bodde i bottenvåningen var motsvaran
de siffra 38 %, en t rappa upp 38 % samt 
två t rappor och högre 42 % ) . Ser man 
på utrymningsförhållandena finner man 
att det stora flertalet av pensionärerna 
(88 %) bor i byggnader med fullgoda 
sådana. Ingen större skillnad kan här 

konstateras mellan olika våningsplan. I 
hus med brandhärdig vägg- och takbe
klädnad invändigt bodde vid undersök
ningstillfället 56 % av samtliga pensio
närer. 1 detta avseende föreligger en 
markant skillnad mellan olika vånings
plan; av dem som bor två t rappor och 
högre fanns sålunda 84 % byggnader 
som i detta avseende kan betraktas som 
brandsäkra. 

Sammanfattning. För att få en sam
manfattande bild av ålderdomshemmens 
tillstånd ur brandskyddssynpunkt , har 
byggnaderna indelats i fyra olika kate
gorier. Kategori A I omfattar byggnader 
med automatiskt brandalarm, med full
goda utrymningsförhållanden samt med 
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inviindig brandhärdig vägg- och takbe
klädnad, alltså de ur brandskyddssyn
punkt bästa hemmen. Kategori A II om
fattar byggnader som visserligen har 
såväl fullgoda utrymningsförhållanden 
som brandhärdig vägg- och takbekläd
nad, men som saknar automatiskt brand
alarm. Kategori B omfattar byggnader 
som har automatiskt brandalarm, men 

däremot ej fyller de bägge andra kraven. 
Kategori C slutligen omfattar övriga 
byggnader, dvs. de som ej är skyddade 
med automatiskt brandalarm och ej hel
ler fyller bägge de övriga kraven. En 
översikt av antalet byggnader och an
talet pensionärer länsvis för dessa olika 
kategorier lämnas i tab. Av. 
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Tab. 1. Antal understödsfall med fördelning efter familjetyp samt antal understödstagare 

1 eller vårdade utom hemmet på fattigvårdens bekostnad 
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med fördelning på vuxna män, kvinnor samt barn, länsvis 
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Tab. 2. Understödsfallens fördelning med avseende på understödets rättsliga form, antal 
barnbidrag eller bidragsförskott, länsvis 
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understödstagare med tilläggspension samt antal barn i understödda familjer med särskilt 



Glossary in English 

allmänt barnbidrag general children's allowances 
andel share, participation (in) 
annan hjälp other form of aid 
anstaltsvård institutional care 
antal number (of) 
arvode fee 
avdelning section, department, ward 

barn child(ren) 
barnavårdsnämnd board of child welfare 
barnantal number of children 
barnbidrag children's allowances 
barnfamiljer families with children 
bearbeta compile 
befolkning population 
beläggning number of patients under 

care 
bidrag allowance(s) 
bidragsförskott allowance in advance 
bottenvåningen basement 
brandalarm (autn- fire alarms (auto

matiskt) matic) 
brandskydd fire protection 
brandhärdig vägg- fire resistive linings of 

och takbeklädnad walls and ceilings 
bruk use 
byggnad(er) l>uilding(s) 
bvggnadcsraaterial building material 
båda both 

civilstånd civil status (marital status) 

dag day 
deltidsanställda part time employees 
driftskostnader nirrent costs 
dylik such, similar 
därav whereof 

egentlig real 
ej not 
ej svar non response 
enbart only 
en (1) trappa upp l st storej' 
ensam single 
erhålla receive 

fall case 
familj family 
familjetyp category of family 

fattigvård public assistance 
fattigvårdssamhälle municipality 
fattigvårdsstyrelse public assistance board 
flera several 
folkmängd number of inhabitants 
folkpension national pension 
fullgoda utrymmings- allowable building exits 
förhållanden 
fördelning distribution, grouping 
försörjare supporter 

genomsnitt(lig) average 
gift married 
gift par married couple 
granskning examination 
grupp group 

hela whole 
heltidsanställda totaltime employees 
hem home(s) 
hemunderstöd relief in the home 
hjälp aid 
hus av annat structures of other 

material materials 
hög, högre, högst high, higher, highest 

inkomstklass income group 
in natura in kind 

kalendermånad calender month 
kläder clothes 
kommunalt municipal 
kontant cash 
kostnad cost, charge, expense 
kronikeravdelning ward for chronic cases 
kvinna, kvinnor woman, women, females 
känd known 
kön sex 

landsbygd rural district(s) 
lokala local 
lägre, lägsta lower, lowest 
län county 

makar med barn husband and wife with 
children 

makar utan barn husband and wife without 
children 

man, män man, men, males 
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med with 
medeltal average (number), mean 
minderårig minor(cbildren) 
minskning reduction, decrease 
myndighet authority 
möjlighet possibility 

ogift unmarried 
okänd unknown 
olika different 
område district, area 
ort place, locality 

pensionsstyrelsen the pensions commissio
ners' board 

pensionstillskott additional pension 
pensionär pensioner 
person(er) person(s) 
personal employees 
platsantal number of beds (places) 
primärmaterial basic material 

redovisa report 
regelbunden regular 
reseutgifter travelling expenses 
riket country 
riksområde region of the country 
rättslig legal 

saknas is (are) lacking, missing 
samboende living together 
samlingsrum sitting room 
samtliga all 
sinnessjukavdelning ward for mental cases 
sjukavdelning ward (clinic) 
sjukdom sickness, disease 
sjukhusvård hospital care, treatment 
sjukvård medical care 
sjukvårdsanstalt hospital, sanatorium 
skatt(er) tax(es) 
slut end 
slutsats conclusion 
sociala bidrag social allowances 
stad (städer) town(s) 
stenhus stone structures (buildings) 
stickprov sample 
storlek size 

särredovisa report separately 
särskilt barnbidrag special children's allowances 

tillhopa (added) together 
tillhöra belong 
tilläggspensionär pensioner with extra pen

sion 
traktamente (daily) allowance (tor ex

penses) 
trähus wooden structure(s) (build

ings)) 
två (2) trappor „pp e r a n d t o p storeys 

och högre 
understöd relief 
understödsfall relief case(s) 
understödsfrekvens frequency of public assist

ance 
understödsmånader duration of relief in month 
understodstagare receivers of relief 
undersökning inquiry, investigation, sur

vey 
uppgift information 
urvalsundersökning sample 
utan without 
utgifter expenses, expenditure 
utom except 

varaktighet duration 
vuxna adults 
våningsplan storey 
vård care 
vårddagar period of care in days 
vårdtagare person(s) under care 
vårdtid period of care 
värde value 

ålder age 
ålderdomshem homes for the aged 
åldersfördelning grouping by ages 
åldersgrupp age group 
år year(s) 
åtnjuta receive 

äldre older (previous) 
änka, änkling widow, widower 

ökning increase (subst.) 
övrigt, övriga other(s) 

Utkom från trycket den 16 augusti 1958 
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