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FÖRORD 

Socialstyrelsen får härmed framlägga berättelse angående kommunernas 
barnavård år 1951. Barnhemsverksamheten har i år behandlats något utför
ligare än tidigare. 

Inom styrelsen har ledningen av hithörande arbeten handhafts av förste 
aktuarien Gustaf Holmstedt, under vilkens överinseende berättelsen utarbe
tats av amanuensen Jonas Elmdahl. 

Stockholm i september 1953. 
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S u m m a r y 

Laws on Public Child Welfare 

On public child welfare there are regulations 
in several laws, the most important of which is 
the Child "Welfare Law of 1924 (amended in 
1934, 1936 and 1945). According to this Law 
every municipality must have a child welfare 
committee, which in special cases can interfere 
and provide protection, care or education for 
children and young people either through pre
ventive measures or by taking charge of them 
for reform training or public assistance. The 
child welfare committee also supervises the 
foster care. 

According to laws other than the Child Wel
fare Law it is the duty of the child welfare com
mittee among other things to appoint child wel
fare guardians and to treat cases concerning the 
advancing of allowances for children, the so 
called maintenance advances. 

The preventive measures can for children un
der 18 years consist of a warning to the parents, 
a warning to the child, prescription to utilize a 
suitable institution designed to supplement 
home training (e. g. day nurseries, vocational 
welfare schools, kindergartens) or to provide the 
child with a suitable occupation prescribed by 
the child welfare committee. Persons aged 18— 
21 may be kept by the committee to living an 
orderly life, or measures may be taken to pro
vide work, when required. Reform training may 
be taken to when the circumstances are such 
that an interference ought to be done even 
against the consent of the parents. Hereto be
long all cases of delinquency or children in 
danger of becoming delinquent, but also cases 
of mistreatment and serious neglect or some 
other danger to life or health. Before taking 
charge of a person for reform training, preven
tive measures should have been taken, so that 
no one should be separated from his home until 
it has proved impossible to obtain correction 
any other way. A child improperly cared for or 
in need of special care may be taken charge of 
for public assistance, provided that an allowance 
alone is not sufficient. However, this action 
always requires the consent of the parents. By 
foster child is meant every child less than 16 
years of age who is reared in another private 
home than tha t of his parents or with a specially 
appointed guardian. Children taken charge of 

for reform training or public assistance, who 
have been boarded out in private homes within 
the district of the responsible child welfare com
mittee are expected from the supervision of 
foster children done by these committees. 

The Extent of Work done by the Child Welfare 
Committees according to the Child Welfare Law. 

The total number of children and young 
people who have been subject to proceedings 
taken by the child welfare committees or to 
supervision according to the Child Welfare Law, 
have been estimated to about 61 000 for the 
year 1951. Of these 43 % had been taken charge 
of for public assistance, whereas the supervision 
of foster children concerned 55 %. Persons 
taken care of for reform training counted 12 %, 
and persons with preventive measures 10 % of 
the 61 000 mentioned above. Persons subject to 
several measures during the year have been 
counted once for each measure when working 
out the percentage figures. 

Preventive Measures 

In 1951 the number of persons subject to 
preventive measures amounted to 5 931. Of 
these 4 431 (75 %) were boys. One seventh was 
under 7 years of age, half between 7 and 16 years 
and a good third over 16 years old. The number 
of children, born out of wedlock, was 9 %. As a 
comparison can be mentioned that of all children 
under the age of 18 of the whole population 
about 5 % are born by unmarried mothers. Of 
the total number of persons with preventive 
measures 178 (3 %) had been taken charge of 
for reform training during 1951. 

Reform Training 

In 1951 reform training was given 1 008 
children under 18 years and to 84 persons over 
18 years old. The number of persons taken 
charge of for reform training for the whole year 
or part of it was 7 107, tha t is about the same 
number as in 1950. Among those taken care of 
before the age of 18 there were more boys than 
girls, whereas girls dominated among those aged 
18—21. One fourth of the total number were 
born by unmarried mothers. Of those taken care 
of before the age of 18, 50 % were of school-age 
(7—16 years), 14 % under, and 36 % above 
school-age. 
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Reasons for the charge were neglect mistreat
ment or other danger to life or health, danger of 
becoming delinquent, and delinquency in about 
the same proportion. In the country 49 % of 
the children were in danger of becoming delin
quent , and 22 % were delinquents. In the towns 
on the other hand, 32 % were children in danger 
of becoming delinquent and 45 % actual delin
quents. Of those, who had been taken care of 
in the country, 62 % lived in private homes 
and 12 % in juvenile institutions. The corres
ponding percentage figures for the towns were 
45 and 35. 

Public Assistance 

In 1951 (the whole year or part of it) 26 391 
children had been subject to public assistance. 
In this number — 3 % greater than in 1950 — 
there are included 9 857 children who had been 
taken change of during the year. Of all children 
charged for public assistance 56 % were boys. 
The number of illegitimate children was 39 %. 
Half of the children were in the age of between 
7 and 16 years, 46 % were under 7 years, and 
5 % over 16 years. As a reason for the inter
ference had usually been stated need in the 
home and improper care, more seldom illness 
(in 12 % of the cases). About 60 % of the 
children charged for public assistance stayed 
in private homes, 35 % stayed a t children's 
institutions and 11 % at tsome other institu-
tion». 

Supervision of Foster Children 

The number of foster children supervised by 
the child welfare committees in 1951 were 
33 601 which is 3 % less than in 1950. Then 
there are included 2 501 children, whom the 
child welfare committee in Stockholm had 
boarded out to private homes outside the city. 
As the child welfare committees in the munici
palities where these 2 501 children live do not 
have to supervise them, the number of foster 
children supervised by the local child welfare 
committees were 31 100. Of these 51 % were 
born out of wedlock (about the percentage of 
illegitimate children of the whole population, 
see above under »Preventive Measures»). Less 
than 7 years old were 38 %, while 58 % were 
between 7 and 16 years and 4 % over 16 years 
old. 

Expenses of Care 

The figures of the expenses of care for the 
aided children refer to the direct gross expenses 
for the care of the children, irrespective of 
whether the expenses have been repaid from 
other sources or not. Xo expenses of care had 
been stated for 14 % of the children taken 
charge of. For the other 86 % the child welfare 
committees had paid altogether 14.4 mill. Sw. 
cr., of which 13.3 mill. cr. paid for expenses of 
care and the rest, 1.1 mill. cr. paid the expenses 
of equipment, travelling and so on. Three fifth 
of the total sum had been paid for children and 
young people reared in private homes. The 
average cost for these children was 50 cr. per 
person and month. For the foster children the 
compensation paid to the foster parents should 
be stated. Of the foster children under »Iocal» 
supervision 36 % had been kept without pay
ment and 57 % for monthly compensation. The 
remaining 7 % consisted of foster children for 
whom the fee was not fixed or for whom the 
report of the amount and character of compen
sation was missing. The average fee for all foster 
children, who were kept for a monthly fee in 
1951, was 43 Sw. cr. per month. Since 1940 the 
corresponding average fee has been constantly 
rising from one year to the other. 

Child Welfare Guardians and 
Maintenance Advances 

A child welfare guardian is appointed for ail 
children, born by unmarried mothers and in spe
cial cases for children born within a marriage. 
At the end of 1951 child welfare guardians were 
appointed for 21 024 children born within mar
riage, and for 84 940 children, born out of wed
lock. 

At the end of 1951 there were altogether 
3 698 child welfare guardians 2 722 of which 
were men and 976 women. In the country the 
female guardians were relatively few (22 % ) , 
whereas they were in majority in the towns 
(72 % ) . 

If the father of an illegitimate child or a di
vorced father fails to pay the maintenance he 
has been sentenced to or has agreed upon, the 
child welfare committee grants maintenance 
advances, in 1951 at the maximum rate of 250 
Sw. cr., per year and child. In 1951 there were 
38 980 children with maintenance advances, 
which is 2 % more than in 1950. The sum 
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granted had increased from 7,61 mill. cr. in 
1950 to 7,87 mill. cr. in 1951. Fathers with 
maintenance obligations repaid 3,35 mill. cr. 
in 1951. 

Children's Homes 

There is a special plan for the regulation of the 
child welfare for each province. At the end of 
1951 there were 274 children's homes, with 
altogether 5 930 places, in the whole country. 
Of the 225 children's homes according to the 

plans, 30 were infants' homes for care of babies, 
who are not accompanied by their mothers. 
17 were maternal homes for the care of infants 
with mothers and 17 a combination between 
these. 109 provisional homes for the temporary 
care, training, and observation of children one 
year old or more and 52 permanent homes for 
the care and training of children aged one year 
or more for a longer period of time. In 1951 
13 170 children and 1 527 mothers were taken 
care of in children's homes according to the 
plans. This means that 80 % of the available 
places were used. 



I . Barnavårdsnämndernas verksamhet enligt barnavårdslagen 

Allmän översikt 

Barnavårdsstatistikens primärniaterial 
utgöres av uppgifter som barnavårds
nämnderna varje år lämnar till social
styrelsen på en särskild blankett. De 
viktigaste uppgifterna på denna blan
kett hämtas från nämndernas förteck
ningar över barn, som varit föremål för 
deras åtgärder enligt barnavårdslagen. 
Blanketten för år 1951 hade, med några 
smärre avvikelser, samma utseende som 

1950 års blankett. 
Särskild barnavårdsnämnd fanns år 

1951 i 2 389 kommuner och fattigvårds
samhällen. I 101 kommuner, där särskild 
barnavårdsnämnd saknades, skötte fat
tigvårdsstyrelsen, förstärkt med en präst 
och en lärare eller lärarinna, barnavårds
nämndens åligganden. Barnavårdsstatis
tiken för år 1951 grundar sig således på 
2 490 till socialstyrelsen insända blan
ketter. 

Hela antalet barn och ungdomar, som 
var föremål för barnavårdsnämndernas 
åtgärder enligt barnavårdslagen, har på 
grundval av barnavårdsstatistikens upp
gifter beräknats till 65 000 år 1931, 66 000 
år 1937 men till 58 000 år 1940. Sedan 
har antalet åter stigit och utgjorde åren 
1947—1950 ungefär 63 000 och år 1951 
ungefär 61 000, vilket innebär att av 
antalet barn under 16 år ca 3,5 c/o var 
föremål för barnavårdsnämndernas åt
gärder. Utvecklingen inom olika grenar 
av samhällets barnavård framgår av tab. 
A. Antalet barn och ungdomar, föremål 
för förebyggande åtgärder, visar i stort 
sett en jämn ökning från år 1928 till år 
1940. Om man bortser från den starka 

ökningen mellan åren 1940 och 1943, vil
ken torde bero på noggrannare redovis
ning år 1943 än tidigare, kan denna 
jämnt stigande utveckling anses ha om
fattat hela perioden 1928—1951. Antalet 
för skyddsuppfostran omhändertagna 
personer steg till år 1946 men har se
dan minskat. Samhällsvården hade där
emot sin största omfattning redan år 
1934, varefter den minskat till år 1948 
för att sedan åter öka. Beträffande fos
terbarnen bör det framhållas att, till följd 
av fosterbarnsbegreppets ändrade inne
börd fr. o. ni. år 1946, uppgifterna om 
antalet fosterbarn för åren 1946—1951 
ej är fullt jämförbara med motsvarande 
uppgifter för tidigare år. Efter de all
männa barnbidragens införande år 1948 
är redovisningen dessutom fullständiga
re än förr. Av dessa skäl är det osäkert, 
om och i vad mån förändringarna i det 
redovisade antalet fosterbarn motsvaras 
av förändringar i det faktiska antalet. I 
antalet fosterbarn under tillsyn — 33 601 
— ingår 2 501 av Stockholms barna
vårdsnämnd omhändertagna barn, som 
utackorderats i enskilda hem utom kom
munen. Barnavårdsnämnderna i vistelse-
kommunerna är befriade från tillsynen 
över dessa barn (barnavårdslagens 00 § 
1 mom.). 

Av det beräknade totala antalet iiarn 
och ungdomar (61 000), som år 1951 var 
föremål för barnavårdsnämndernas åt
gärder eller tillsyn enligt barnavårds
lagen, var 43 CA omhändertagna för sain-
hällsvård. Fosterbarnstillsynen berörde 
55 CA. Antalet personer, omhändertagna 
för skyddsuppfostran, uppgick däremot 

+—532720. 
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Tab. A. Översikt över barnavårdsnämndernas verksamhet åren 1928—1951 

endast till 12 % och antalet personer 
med förebyggande åtgärder till 10 Ve av 
nyssnämnda 61 000.1 Kvantitativt sett 
(om klientelets storlek tages som mått
stock) domineras således barnavårds
nämndernas verksamhet enligt barna
vårdslagen av samhällsvården och fos
terbarnstillsynen. Som fosterbarn betrak
tas, enligt barnavårdslagens 49 §, de barn 
under IG år, som fostras i annat enskilt 
hem än hos föräldrarna eller särskilt för
ordnad förmyndare, vilken har vårdna
den om barnet. Barn som är omhänder
tagna för samhällsvård eller skyddsupp
fostran och utackorderade i enskilda 
hem inom kommunen är, ehuru foster
barn, undantagna från fosterbarnstillsyn. 
Men givetvis är också dessa barn fö
remål för nämndernas kontroll. Deras 
antal var år 1951 7 667. I barnavårdssta
tistiken redovisas således år 1951 41 268 
»fosterbarn i vidsträckt bemärkelse», vil

ket är 68 Ve av samtliga barn och ung
domar som under året var föremål för 
nämndernas verksamhet (mot 55 % om 
hänsyn endast tas till »fosterbarn under 
tillsyn». 

I nedanstående tablå kan fördelning
en efter kön, ålder och börd år 1951 
jämföras hos de fyra grupperna — före
byggande åtgärder, skyddsuppfostran, 
samhällsvård och fosterbarnstillsyn. 

Könsproportionen var således »nor
mal» (dvs. hälften pojkar och hälften 
flickor) hos fosterbarnen. Hos de öv
riga grupperna övervägde pojkarna — 
mest hos gruppen förebyggande åtgär
der och minst hos gruppen samhälls
vård. Olikheterna i åldersfördelningen 
beror i stort sett på lagens bestämmel
ser om vilka åldrar varje form av in
gripande kan avse. Som bekant kan före
byggande åtgärder och omhändertagan
de för skyddsuppfostran i fall av van
vård eller fara för vanart tillgripas före 
fyllda 16 år och i vanartsfall före fyllda 
18 år (i vissa fall 21 å r ) . Omhänderta-

1 De som varit föremål för flera åtgärder un
der året, har vid procenttalens beräkning räk
nats en gång för varje åtgärd. 
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gande för samhällsvård kan endast gö
ras före fyllda 16 år (vid vilken ålder 
tidigare beslutad samhällsvård skall upp
höra ) . Också fosterbarnstillsynen gäller 
i regel barn under 16 år. En stor del av 
de omhändertagna barnen och fosterbar
nen har utomäktenskaplig börd. Störst 
var andelen u. ä. födda bland foster
barnen (51 % ) . Motsvarande procenttal 
för samhällsvård, skyddsuppfostran och 
förebyggande åtgärder bildar, som fram
går av tablån, en fallande serie. Till 
jämförelse kan nämnas, att av samtliga 
barn under 18 år i hela befolkningen 
torde omkring 5 % ha utomäktenskaplig 
börd. Risken för barn födda u. ä. att 
bli omhändertagna för skyddsuppfost-
ran eller samhällsvård tycks sålunda va
ra betydligt större än för barn födda i 
ä. Överhuvudtaget var en relativt stor del 
av de omhändertagna barn till ensam
stående kvinnor, vilket framgår av ne
danstående tablå, där barnen är förde
lade efter mödrarnas civilstånd. 

Att risken för omhändertagande är 
större bland barn till ensamstående kvin
nor än bland övriga, bestyrks av en app
roximativ beräkning. Antalet omhänder
tagna barn (för skyddsuppfostran eller 
samhällsvård) har inom varje civil-
ståndsgrupp satts i relation till hela an
talet barn under 16 år. Denna beräkning 
visar att av 1 000 barn till frånskilda 
kvinnor ca 190, till ogifta kvinnor 80 och 
till änkor 30 barn omhändertagits. För 

barn inom bestående äktenskap är mot
svarande antal 10 och för samtliga barn 
20. 

Till belysning av frågan hur ofta det 
förekommer att barnavårdsnämnderna 
ingriper enligt barnavårdslagen har an
talet barn och ungdomar, som under året 
varit föremål för förebyggande åtgärder 
eller skyddsuppfostran, beräknats per 
1 000 personer under 21 år inom hela 
befolkningen. Resultatet blev i förra fal
let 2,7 och i det senare 3,3. Antalet barn, 
omhändertagna för samhällsvård, per 
1 000 barn under 16 år var 15,0 och an
talet fosterbarn 19,2. Räknar man med 
»fosterbarn i vidsträckt bemärkelse» i 
stället för »fosterbarn under tillsyn», 
blir sistnämnda tal 23,6. 
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Förebyggande åtgärder 

De förebyggande åtgärderna enligt 
barnavårdslagens 23 § kan vara av olika 
slag, nämligen beträffande barn under 
18 år, förmaning till föräldrarna, varning 
till barnet, anlitande av lämplig, till stöd 
för hemuppfostran inrättad anstalt 
(t. ex. barnkrubba, arbetsstuga, barn
trädgård, barnavårdscentral) eller av 
barnavårdsnämnden bestämd sysselsätt
ning. Ungdomar i åldern 18—21 år skall 
av nämnden tillhållas föra ett ordentligt 
liv, allvarligt erinras om de följder, som 
i annat fall kan inträda för dem, samt 
om så befinnes lämpligt, hjälpas med an
skaffande av arbete. Antalet personer, 
som år 1951 varit föremål för sådana 
förebyggande åtgärder, uppgick till 5 931 
eller 10 % fler än föregående år. 

Vilka åtgärder som vidtagits visas i ne
danstående tablå. Samma barn kan vara 
föremål för flera åtgärder. 

Barn under 18 år Antal fall 
Förmaning till föräldrarna 840 
Varning till barnet 2 387 
Lämpl. anstalt eller svsselsättning . . . 55 
övervakning 3 099 

Ungdom 18—21 år 
Varning 164 
Hjälp till arbete 123 
Övervakning 765 

Av de 4 977 barn under 18 år, som år 
1951 varit föremål för förebyggande åt
gärder, hade sålunda nära hälften till
delats varning. Övervakning hade beslu
tats i fråga om tre femtedelar av barnen. 
Beträffande ungdomar i åldern 18—21 år 
var övervakning den utan jämförelse 
vanligaste åtgärden (för fyra femtede
lar av hela antalet) . 

I tab. B redovisas samtliga barn och 
ungdomar med förebyggande åtgärder 
år 1951, fördelade efter kön, ålder och 
börd. För att möjliggöra jämförelser har 

motsvarande fördelning för år 1950 med-
tagits i tabellen. .Såsom redan påpekats i 
den allmänna översikten var pojkarnas 
övervikt bland barn och ungdomar med 
förebyggande åtgärder betydande (75 7» 
pojkar), och större på landsbygden 
(79 r/c) än i städerna (74 CU). Sedan år 
1950 hade i detta avseende ingen för
ändring skett. Även åldersfördelningen 
var nästan exakt densamma de två åren 
— en sjundedel under 7 år, hälften mel
lan 7 och 16 år och drygt en tredjedel 
över IG år. Andelen u. ä. födda uppgick 
till 9 'A och var större på landsbygden 
(11 %) än i städerna (8 7c). 

Förebyggande åtgärder skall som be
kant i regel tillgripas, innan vederböran
de omhändertages för skyddsuppfostran. 
Av tab. A framgår, att 315 personer dvs. 
5 7< av de 5 931 barn och ungdomar, 
som år 1951 varit föremål för förebyg
gande åtgärder, omhändertogs under 
året. Av dessa omhändertogs 137 för 
samhällsvård. De för skyddsuppfostran 
omhändertagna (178) utgjorde således 
3 7 av hela antalet barn och ungdomar 
med förebyggande åtgärder under året. 

Skyddsuppfostran 

Under år 1951 omhändertagna barn. 
Under år 1951 omhändertogs för skydds-
uppfostran 1 008 barn i åldern under 
18 år mot 995 år 1950. Deras fördelning 
efter kön, ålder och börd samt motsvaran
de fördelning för dem som under år 1950 
omhändertogs för skyddsuppfostran, kan 
studeras i tab. C. Av de omhändertag
na var s /5 pojkar och V-, flickor — sam
ma proport ioner som under de senas
te åren. I städerna var andelen pojkar 
inte mindre än -/3 mot V? på landsbyg
den. Med avseende på åldersammansätt
ningen finner man, att såväl på lands
bygden som i städerna barnen i skolål-
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Tab. B. Fördelning efter kön, ålder och börd av barn och ungdomar, föremål för förebyggande 
åtgärder åren 1950 och 1951 

dern (7—16 år) utgjorde ungefär 45 % 
av hela antalet omhändertagna barn. På 
landet var 35 % av barnen under ocli 
20 % över skolåldern, medan det om
vända förhållandet rådde i städerna. 
Ungefär en femtedel av barnen hade 
utomäktenskaplig börd och andelen har 

hållit sig tämligen konstant under sena
re år. 

Enligt 22 § d omhändertogs under år 
1951 84 personer i åldern 18—21 år. 
Inte mindre än 73 av dessa hade om
händertagits av barnavårdsnämnderna i 
städerna. 

Tab. C. Fördelning efter kön, ålder och börd av barn och ungdomar, som åren 1950 och 1951 
omhändertogs för skyddsuppfostran 
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Tab. D. Orsaker till omhändertagandet samt vårdformer för barn och ungdomar, som år 1951 
omhändertogs för skyddsuppfostran 

I tab. D har de barn och ungdomar, 
som år 1951 omhändertogs för skydds-
uppfostran, delats i fyra grupper, allt 
efter det moment av 22 §, som åberopats 
vid omhändertagandet. En sådan upp
delning visar i stora drag orsakerna till 
omhändertagandet. Av tabellen framgår, 
att vanart under 18 år var vanligare hos 
pojkarna (53 % av fallen) än hos flic
korna (37 9c), medan däremot i åldern 
18—21 år någon skillnad mellan könen 
inte förelåg. Fara för vanart ansågs ha 
förelegat både för pojkar och flickor i 
ungefär 1/x av samtliga fall. Vanvård, 
misshandel eller annan fara till liv eller 
hälsa hade för pojkarna föranlett omhän
dertagandet i V 4 av fallen och för flic
korna i drygt ! / 3 av fallen. Orsakerna 
växlar av naturliga skäl med barnens ål
der — ju äldre barnen är, desto större 
roll spelar vanartsfallen. Mellan städer 
och landsbygd rådde den skillnaden, att 
vanartsfallen var vanligare i städerna 
men fallen av vanvård och fara för van
art vanligare i landskommunerna. Detta 
är vad man kunde vänta sig eftersom an
delen omhändertagna barn på landsbyg
den i de lägre åldrarna är större än i 

städerna. Skillnaden kvarstår emellertid 
även om man undersöker varje ålders
klass. En av anledningarna härtill kan 
naturligtvis vara att nämnderna på lands
bygden har möjlighet att på ett relativt 
tidigare stadium än vad fallet är i de 
flesta städer, omhänderta barnet. 

Beträffande vårdformen visar relativ
talen i tab. D, att ungefär 1/3 av pojkar
na men endast 1/4 av flickorna intogs 
på ungdomsvårdsskola. Vanartsfallen 
var, som förut nämnts, talrikare i stä
derna än på landsbygden. Av barn och 
ungdomar, omhändertagna i städerna, in
togs därför också en större del (36 9c) 
på ungdomsvårdsskola än av dem som 
omhändertagits på landet (15 9c), där i 
stället vårdformen »enskilt hem» tycks 
spela en relativt större roll. 

Hur vårdformen varierade med orsa
kerna till omhändertagandet visas i föl
jande tablå. 

I de fall orsaken är vanvård eller fara 
för vanart, blir vården oftast i barnhem 
eller enskilt hem. Vanart resulterar där
emot i vård på ungdomsvårdsskola eller 
annan anstalt, men även i detta fall sänds 
en relativt stor del till barnhem eller en-
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skilda hem. Skillnaden i vårdform mel
lan pojkar och flickor består framförallt 
där i att en större andel vanartade flic
kor i åldern under 18 år sänds till »an
nan anstalt», t. ex. sjukvårdsanstalter, 
i många fall för förlossningsvård. 

Vissa skillnader mellan landsbygd och 
städer framträder i nedanstående tablå. 
Vanvårdsfallen på landsbygden sänds 
oftare till barnhem än i städerna, där 
vård i enskilt hem är vanligare. Förhål
landet är det motsatta när det gäller fara 
för vanart och vanart . Av vanartsfallen 
i städerna placeras emellertid flera än 
hälften i ungdomsvårdsskolor mot ca '-/-
på landsbygden. Man finner också att i 
städerna oftare än på landsbygden mer 
än en vårdform förekommit. Det bör 
framhållas, att dessa uppgifter om vård
sättet avser dem som under redovisnings
året omhändertagits för skyddsuppfosl-
ran. För vården av samtliga barn och 
ungdomar, omhändertagna för skydds
uppfostran, redogöres på sid. 16. 

I vilken utsträckning barn och ungdo
mar, som år 1951 omhändertogs för 

skyddsuppfostran, varit föremål för fö
rebyggande åtgärder under samma år, 
framgår av tablån överst på sid. IG. 

I IG % av hela antalet fall hade om
händertagandet samma år föregåtts av 
förebyggande åtgärder. Det var något 
vanligare i städerna än på landsbygden. 
Eftersom uppgifter om förebyggande åt
gärder före redovisningsåret saknas, bör 
denna siffra betraktas som en minimi-
siffra för dem som tidigare innan om
händertagandet varit föremål för före
byggande åtgärder. 

Under år 1951 ikraftvarande omhän
dertaganden. Antalet personer, som un
der hela år 1951 eller någon del av året 
varit omhändertagna för skyddsuppfost
ran, uppgick enligt tab. A till 7 107, dvs. 
ungefär lika många som föregående är. 
Deras fördelning efter kön, ålder och 
börd framgår av tab. E. Bland dem som 
omhändertagits före fyllda 18 år (22 5 
a, b, c ) , var pojkarna fler än flickorna. 
Däremot övervägde flickorna bland ung
domar, omhändertagna i åldern 18—21 
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år (22 § d ) . En fjärdedel av de omhän
dertagna var födda u. ä. Åldersfördel
ningen år 1951 visade ingen förändring 
jämfört med närmast föregående år. Av 
gruppen omhändertagna före fyllda 18 
år var 50 % i skolåldern (7—10 å r ) , 
14 'A under och 36 '/c över skolåldern. 

I tab. F redovisas orsakerna till om
händertagande för skyddsuppfostran 
och de olika vårdformer som kommit 
till användning. Vanvård, fara för van
art och vanart var ungefär lika vanliga 
som orsak till barnavårdsnämnds ingri
pande. En viss skillnad tycks emellertid 

Tab. E. Fördelning efter kön, ålder och börd av barn och ungdomar, som åren 1950 och 1951 
var föremål för skyddsuppfostran 
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Tab. F. Orsaker till omhändertagandet samt vårdformer för barn och ungdomar, 
som åren 1950 och 1951 var föremål för skyddsuppfostran 

finnas mellan stader och landsbygd. I 
städerna omhändertogs ungefär hälften 
av barnen därför att vanart förelåg, mot 
ungefär ] / 4 på landsbygden. Där omhän
dertogs å andra sidan hälften av bar
nen på grund av fara för vanart, mot 
knappt V.-s i städerna. Någon större skill
nad i jämförelse med föregående år 
finns inte. 

Beträffande vårdformen var vård i en
skilt hem vanligare för dem som omhän
dertagits i landskommunerna än för dem 
som omhändertagits i städerna. För de 
senare förekom i stället oftare vård på 
ungdomsvårdsskola. Detta sammanhäng
er givetvis med nyss påpekade skillnad 
mellan landsbygden och städerna med 
avseende på orsaken till omhändertagan
det. Om vårdfallens fördelning på olika 
vårdformer i tab. D och i tab. F jämföres, 
finner man, att barnhemmens andel är 
betydligt större i tab. D än i tab. F. Till
fällig vård på barnhem (upptagnings
hem) förekommer nämligen ofta, innan 
lämpligt fosterhem hunnit anskaffas. 

Omhändertagandets längd. Vårdens 
varaktighet belyses i tab. G, där barn 

och ungdomar, vilkas omhändertagande 
för skyddsuppfostran upphört år 1951, 
fördelats efter det år, då vederbörande 
omhändertogs, och på olika orsaksgrup
per, vårdformer, åldersgrupper ni. in. 
För varje grupp har vidare beriiknats 
medelantalet år, som omhändertagandet 
varat. I genomsnitt hade samtliga under 
året avgångna varit omhändertagna i 
5,2 år eller lika länge som föregående 
år. För barn och ungdomar vårdade i 
enskilda hem noterades den genomsnitt
ligt längsta »vårdtiden» (egentligen den 
tid omhändertagandet varat), den kor
taste däremot för dem som vårdats på 
barnhem. För dem som varit intagna på 
ungdomsvårdsskola, hade omhänderta
gandet i genomsnitt varat 4,3 år. 

Villkorlig utskrivning m. m. Uppgift 
om villkorlig utskrivning (barnavårds
lagen 45 §) beslutad av barnavårdsnämn
den lämnades i barnavårdsnämndens re
dogörelse. Enligt dessa uppgifter var år 
1951 antalet av barnavårdsnämnderna 
villkorligt utskrivna barn och ungdomar 
485, varav 377 i städerna och 108 i lands
kommunerna. Stiidernas barnavårds
nämnder använde således den villkor-
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Tab. G. Vårdtidens längd för barn och ungdomar, omhändertagna för skyddsuppfostran, 
vilka avgått år 1951 

liga utskrivningen betydligt mer än bar
navårdsnämnderna på landet. I dessa 
siffror ingår inte ungdomsvårdsskoleele
ver; dessa utskrives villkorligt av sko
lornas styrelser. 

Om barnets föräldrar ej samtycker till 
omhändertagandet för skyddsuppfostran 
enligt 22 § a, b eller c, skall ett beslut 
om sådant omhändertagande prövas av 
länsstyrelsen (25 § mom. 2) . I vilken 
utsträckning år 1951 gällande omhänder
tagande för skyddsuppfostran prövats av 
länsstyrelserna framgår av följande tablå. 
Däremot saknas uppgift om antalet om
händertaganden, son; prövats av länssty
relsen, men som vid denna prövning 
icke blivit fastställda. 

Ungefär vart fjärde omhändertagande 
för skyddsuppfostran år 1951, såväl av 

nytillkomna som av samtliga, hade såle
des prövats av länsstyrelsen. Framförallt 
fick länsstyrelsen pröva beslut som 
grundade sig på vanvård. För närmare 
hälften av 1951 års beslut och knappt 
2 / s av samtliga var så fallet. Andelen 
minskar när beslutet grundar sig på fara 
för vanart och är lägst vid vanart 
(knappt V,). 



19 

Samhällsvård 

Under år 1951 omhändertagna barn. 
Under år 1951 omhändertogs för sam
hällsvård 9 857 barn, varav 2 134 på 
landet och 7 723 i städerna, vilket i jäm
förelse med 1950 innebär en ökning 
med ca 7 % för hela riket, för lands
bygden 14 % och för städerna 5 c/c. 
Sedan år 1946 (se tab. A) noteras för 
hela riket en ökning med 43 c/c. Barnens 
relativa fördelning efter kön, ålder och 
börd visas i tab. H. över hälften (56 9é) 
utgjordes av pojkar. Tre fjärdedelar var 
i småbarnsåldern (under 7 å r ) . Ungefär 
en fjärdedel av hela antalet hade utom-
äktenskaplig börd. Dessa proport ioner 
har varit oförändrade under senare år. 

Ett sammandrag av uppgifterna om or
sakerna till omhändertagande (vilket mo
ment av 29 § som åberopats) och om 
vårdformerna lämnas i tab. I. För unge
fär 9 / 1 0 av barnen var orsaken nöd i 
hemmet o. dyl. och för 1/10 sjukdom hos 
barnet. Skillnaden i detta avseende mel
lan landsbygden och städerna var obe
tydlig. Oftast är det barn i skolåldern 
som blir omhändertagna på grund av 
sjukdom. 

Vård i enskilt hem anlitades på lands
bygden i hälften av samtliga fall, dvs. 
ungefär dubbelt så ofta som i städerna. 
Större delen av de i städerna omhänder
tagna barnen intogs i stället på barn
hem. I någon mån beror detta på att de 
mindre barnen mer än de större fick 

Tab. H. Fördelning efter kön, ålder och börd av barn, som åren 1950 och 1951 
omhändertogs för samhällsvård 

Tab. I. Orsaker till omhändertagandet samt vårdformer för barn, som år 1951 
omhändertogs för samhällsvård 
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Tab. J. Fördelning efter kön, ålder och börd av barn, som åren 1950 och 1951 
var föremål för samhällsvård 

vård pä barnhem (tab. I) och alt en 
större del av de omhändertagna barnen 
i staderna än på landsbygden var un
der 7 år (tab. H) . 

Under år 1951 ikraftvarande omhän
dertaganden. Hela antalet barn, som år 
1951 (hela året eller någon de) av det
samma) varit omhändertagna för sam
hällsvård, uppgick till 2(5 391, vilket är 
ungefär 3 '/c flera än föregående år (se 
tab. A). Det framgår av tab. J, att bar
nens fördelning efter kön, ålder och 
börd var praktiskt taget densamma åren 
1950 och 1951. Möjligen kan man säga 
att andelen födda u. ii. visar en tendens 
till minskning, vilket kommer än mer 
till svnes om det nämns att 1948 års 

siffra var 44,3 'A. . I städerna var barnen 
under 7 år relativt sett nästan dubbelt 
så talrika som på landet. Andelen utom-
äktenskapliga barn utgjorde i städerna 
35 'A mot 4ö ','< i landskommunerna. 

Vilket eiler vilka moment av 29 §, som 
tillämpats vid omhändertagandet ger tab. 
K uppgift om. Vanligen åberopades 
mom. 1 (nöd i hemmet) eller mom. 3 
(värnlöshet), mer sällan mom. 2 (sjuk
dom), vilket också var fallet med de un
der året nytillkomna samhällsvårdsfal-
len (tab. I ) . 

Ungefär 60 % av de för samhällsvård 
omhändertagna barnen vårdades i en
skilda hem. Pä landsbygden utgjorde de 
74 % men i städerna 52 % av hela an
talet. I städerna var de på barnhem vår-

Tab. K. Orsaker till omhändertagandet samt vårdformer för barn, som åren 1950 och 1951 
var föremål för samhällsvård 
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Tab. L. Vårdtidens längd för barn omhändertagna för samhällsvård, vilka avgått år 1951 

dade relativt många (46 r/o). För dem som 
under år 1951 omhändertagits för sam-
hällsvård (tab. I ) , spelade vård på barn
hem avsevärt större roll än för samtliga 
dem som under året åtnjutit samhälls-
vård. Såsom förut påpekats beträffande 
de för skyddsuppfostran omhändertag
na barnen sammanhänger detta med att 
barnen efter omhändertagandet ofta till
fälligt vårdas på barnhem. 

Omhändertagandets längd. Hur länge 
omhändertagandet varat för barn, för 
vilka samhällsvården upphört under år 
1951, framgår av tab. L. Denna visar 
också hur genomsnittstiden varierar med 
hänsyn till orsak till omhändertagande, 
vårdsätt, ålder, kön och börd. 

Barn, som vårdats i enskilda hem, 
hade i genomsnitt varit omhändertagna 
för samhällsvård i 4,1 år och barn, som 
vårdats på annan anstalt i 2,9 år. För 
de u. ä. födda barnen var den genom
snittliga vårdtiden betydligt längre (4,1 
år) än för de i ä. födda barnen (1.5 å r ) . 

Av en jämförelse mellan tab. G ocii 
tab. L framgår, att ett omhänderta
gande för skyddsuppfostran i allmänhet 
varat betydligt längre än ett omhänder
tagande för samhällsvård. Av dem vilkas 
omhändertagande för samhällsvård upp
hört under år 1951, hade sålunda 82 Ve 
omhändertagits tidigast år 1949, medan 
så var fallet med endast 33 Ve av dem 
som varit omhändertagna för skydds-
uppfostran. Om jämförelsen inskränkes 
till dem, vilkas omhändertagande både 
börjat och slutat under år 1951, får man 
för samhällsvården 60 Ve men för 
skyddsuppfostran 5 Vt. 

Fosterbarnstillsyn 

Antalet fosterbarn under barnavårds
nämndernas tillsyn utgjorde år 1951 
33 601, vilket är 3 V< mindre än år 1950 
(se tab. A). Såsom nämndes i den in
ledande översikten ingår i detta antal 
2 501 av Stockholms barnavårdsnämnd 
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Tab. M. Fosterbarnens antal samt kön, ålder och börd år 1951 

omhändertagna barn, som utackorde
rats i enskilda hem utom staden. Efter
som barnavårdsnämnderna i vistelsekom
munerna är befriade från tillsynen över 
dessa barn (bannavårdslagen 60 § 1 
mom.) , har de ej medtagits i nämnder
nas fosterbarnsförteckningar. Efterföl
jande statistiska uppgifter om fosterbarn 
och deras fosterföräldrar avser därför 
redovisade 31 100 fosterbarn under de 
lokala barnavårdsnämndernas tillsyn. 
Endast vart femte fosterbarn har under
sökts. I tab. M, N och P samt i tablån 
har de erhållna siffrorna uppmultiplice-
rats med 5. 

Fosterbarnens kön, ålder och börd samt 
deras fördelning på svenskar och utlän
ningar framgår av tab. M. 

Det ligger i sakens natur, att av fos
terbarnen andelen u. ä. födda bör vara 
stor. Tidigare har också (sid. 11) fram
hållits, att något över hälften av dessa 
barn är födda u. ä. Andelen är betydligt 
större än den som förekommer bland 
barn som omhändertagits för samhälls-
vård eller skyddsuppfostran eller som 
varit föremål för förebyggande åtgärder. 

Beträffande fosterbarnens ålder bör 

erinras om att enligt barnavårdslagens 
49 § 1 mom. kan barnavårdsnämnd be
sluta, att fosterbarn under högst två år 
efter uppnådda 16 år fortfarande skall 
stå under tillsyn på samma sätt som 
förut. En del av dessa barn torde i bar
navårdsnämndernas redogörelser ha 
medtagits bland fosterbarnen och följakt
ligen redovisats i tab. M i åldersgruppen 
16 år och däröver. Då den använda grup
peringen grundar sig på uppgifter om 
barnens födelseår, räknas vidare foster
barn, som under år 1951 fyllt 16 år och 
då avförts från fosterbarnsförteckning
en, till gruppen 16 år och däröver. 

Av fosterbarnen är ungefär 2 / 5 under 
7 år. Andelen är emellertid betydligt 
större (l/2) bland fosterbarn födda u. ä. 
Oavsett börd var andelen under 7 år 
större i städer än på landsbygd. — Av 
hela antalet fosterbarn var 11 % utlän
ningar (år 1946 7 7c). 

I sina redogörelser skulle barnavårds
nämnderna för varje fosterbarn uppgiva 
fostermödrarnas födelseår och civilstånd, 
antalet egna barn under 16 år och öv
riga fosterbarn. Vidare skulle de be
svara frågan, huruvida någon av barna-
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Tab. N. Fosterbarnens fördelning efter fostermoderns ålder och civilstånd 
samt släktskap med barnen 

fostrarna var »nära anförvant» till bar
net eller ej. Med »nära anförvant» av
sågs, enligt anvisningarna, mor- och far
föräldrar, syskon (halvsyskon) samt de 
egna föräldrarnas syskon. Resultatet av 
bearbetningen av dessa uppgifter redo
visas i det följande. 

Nedanstående tablå visar i vilken ut
sträckning fostermödrar hade vård även 
om andra barn och en jämförelse mellan 
anförvanter och övriga: 

Av tablån framgår alltså att det stora 
flertalet av barnen, närmare 3/4, fost
rades i hem där andra barn saknades, 
V5 i hem med e " annat barn. Endast 
Vio av barnen tillhörde hem där två 
eller flera barn fanns. Förhållandet var 

ungefär likartat i hem som tillhörde an
förvanter och övriga. 

Tab. N visar fosterbarnens fördelning 
efter fostermödrarnas ålder, civilstånd 
samt fosterföräldrarnas släktskapsförhål
lande till barnen. Ungefär 9 / io av bar
nen befinner sig alltså hos fostermöd
rar som är gifta. En mycket stor del, 
något mer än hälften, av barnen har 
också omhändertagits i hem där någon 
av fosterföräldrarna är släkt med bar
net. Enligt tabellen är också fostermöd
rarna i dessa hem ofta äldre än vad som 
gäller i de övriga. Detta beror till stor 
del på att det i många fall är far- eller 
morföräldrar som får taga vårdnaden 
om barnet. Ungefär 1/5 av samtliga fos
termödrar är i åldern under 40 år, 3/_ i 
åldern 40—60 år och resten, alltså J/s> 
över 60 år. 

Vårdkostnader 

Vårdkostnader för omhändertagna 
barn och ungdomar. Uppgifterna om 
vårdkostnaderna för de omhändertagna 

1 Dessutom 45 st. fosterbarn som vistas i hem där fostermodern är död. 
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barnen avser kommunernas direkta brut
toutgifter för deras vård, oavsett om ut
gifterna sedermera ersatts från annat håll 
eller ej. Vårdkostnaderna avser dels in
ackorderingsavgifter i enskilda hem och 
avgifter för den direkta vården på an
stalter, dels andra kostnader i samband 
med vården, t. ex. resor, utrustning, 
övervakning o. dyl. Hur ifrågavarande 
vårdkostnader förändrat sig sedan år 
1928 framgår av följande tablå. 

De totala vårdkostnadernas storlek 
påverkas först och främst av förändring
arna i antalet omhändertagna barn och 
ungdomar (jfr tab. A). Vidare har sta
tens successiva övertagande av ungdoms
vårdsskolorna efter år 1937 bidragit till 
att minska utgifterna för skyddsuppfost
ran. Vården på ungdomsvårdsskolorna 
är helt avgiftsfri sedan den 1/7 1947. 

Av vårdkostnadernas totalsumma år 
1951, 14,4 milj. kr, kom 5,1 milj. kr pä 
landskommunerna och 9,3 milj. kr på 
städerna. Detta innebär sedan år 1950 
i landskommunerna en ökning med 12 Vi 
och i städerna en ökning med 11 Ve. 
Uträknas vårdkostnaden per omhänder
taget barn år 1951, får man till resultat 
att denna, jämfört med år 1950, såväl i 
städer som på landsbygd ökat med ca 
10 Vi. 

Huvudparten, 13,3 milj. kr, utgjordes 
av vårdavgifter till enskilda eller till an
stalter och resten, 1,1 milj kr, av utgif
ter för utrustning, resor m. ni. De totala 
vårdkostnadernas fördelning på olika 
vårdformer var följande. 

Enskilt hem tO.O % 
Barnhem 14,8 » 
Ungdomsvårdsskola 0.3 •> 
Annan anstalt 15,2 •> 
Vårdade på mer än ett sätt 9,7 » 

Kostnaderna för barn och ungdomar, 
som vårdats i enskilda hem, utgjorde 
alltså V.-, av hela beloppet. För dem som 
intagits på ungdomsvårdsskola förekom
mer ju inga vårdavgifter men väl »and
ra kostnader». 

Ibland har barnavårdsnämnderna ej 
haft några utgifter för de omhändertag
na. Absoluta och relativa antalet barn 
och ungdomar, som vårdats på olika sätt 
och för vilka inga kostnader redovisats 
år 1951 framgår av tab. O. 

För ungefär 4 500 barn och ungdo
mar, dvs. 14 Ve av samtliga, som under år 
1951 varit föremål för skyddsuppfostran 
eller samhällsvård, hade inga vårdkost
nader uppgivits. Av dessa vårdades 30 % 
i enskilda hem, 28 % i ungdomsvårds
skolor, 25 % på »annan anstalt» (sjuk
hus etc.) och 11 Ve på barnhem. Åter
stående 6 Ve hade under året vårdats på 
mer än ett sätt eller också hade beslutet 
om deras omhändertagande ej hunnit 
verkställas. Enligt tabellen var det rela
tiva antalet barn och ungdomar utan 
vårdkostnader störst för dem som vis
tats på ungdomsvårdsskolor vilket är 
helt naturligt, då kostnaden i dessa fall 
endast avser utgifter för resor, utrust
ning osv. och inte egentliga vårdavgifter. 
Närmast följde vårdformen »annan an
stalt» och därefter vårdformerna »en
skilt hem» och »barnhem». Att ande
len barn och ungdomar utan vårdkost-
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Tab. O. Omhändertagna barn och ungdomar för vilka ingen vårdkostnad utgått under år 1951 

narl var större hos dem som omhänder
tagits för skyddsuppfostran an hos dem 
som omhändertagits för samhällsvård, be
ror naturligtvis bl. a. på att alla ung-
domsvårdsskoleelever är omhändertagna 
för skyddsuppfostran och dessutom ut
gör en relativt stor del av hela detta kli
entel. 

Hur den genomsnittliga storleken av 
inackorderings- och vårdavgifterna va
r ierar mellan de tre vårdformerna fram
går av nedanstående tablå, som också 
visar utvecklingen från år 194G. Det bör 
framhållas att uppgifterna endast avser 
avgifter som barnavårdsnämnderna er-
lagt och att ingen hänsyn tagits till om 
kostnaderna ersatts eller kommer att er
sättas av staten, landstinget eller en
skilda. 

Den största avgiften och den största 
ökningen av dessa jämfört med år 1950 
svarar »annan anstalt» för. Betydligt läg

re, knappt hälften var vårdavgifterna i 
enskilda hem och på barnhem, för vilka 
även ökningen var relativt måttlig. Som 
väntat finner man att avgifterna genom
gående var lägre på landsbygden än i 
städerna. 

Vårdkostnader för fosterbarn. Barna
vårdsnämnderna har att redovisa huru
vida någon vårdavgift betalas eller ej för 
fosterbarnen. Om vårdavgift (fosterlega) 
betalas, skall även beloppets storlek och 
karaktär (månadsavgift, engångsavgift, 
»skiftande») anges. Enligt tab. P hade 
30 7< av fosterbarnen vårdats avgifts
fritt och 57 '/c mot månadsersätlning. 
Återstående 7 'A utgjordes av fosterbarn, 
för vilka avgiften var obestämd eller för 
vilka uppgift om ersättningens storlek 
och karaktär saknades. I ett par fall upp
gavs att barnet vårdades mot engångs
ersättning. 
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Tab. P. Fosterlegan år 1951 

I genomsnitt för samtliga fosterbarn, 
som år 1951 vårdats mot månadsersätt
ning, utgjorde fosterlegan 43 kr per må
nad, vilket är 4 kr mer än år 1950. Sedan 
år 1946 har den utan avbrott stigit från 
det ena redovisningsåret till det andra. 
Från 1946 till 1951 har fosterlegan (ej 
anförvanter) enl. tab. P stigit från 33 
till 50 kr eller med ca 50 %. Levnads
kostnaderna har under samma tid ökat 

med 28 %. Av tab. P framgår vidare, 
att fosterlegan sällan var lägre än 20 kr 
eller högre än 80 kr och relativt jämnt 
fördelad i de olika 10-kronorsklasserna 
mellan dessa värden. De avgifter som 
betalades för barn hos anförvanter var 
betydligt lägre (37 kr) än de som beta
lades för barn placerade hos andra (50 
k r ) . Avgifterna var också lägre på lands
bygden (41 kr) än i städerna (48 k r ) . 



II. Barnavårdsmannaskap och bidragsförskott 

Barnavårdsmannaförordnanden. Till 
barnavårdsnämndernas åligganden hör 
att förordna barnavårdsmän och att ut
öva tillsyn över barnavårdsmännens 
verksamhet. Bestämmelserna härom åter
finns i föräldrabalkens 8 kap. och i 
Kungl. Majrts kungörelse av den 28 ap
ril 1950 om barnavårdsmans verksamhet 
och tillsynen därå (Sv. förf.-saml. 1950: 
146). 

Antalet barn med förordnad barna
vårdsman i slutet av åren 1940, 1943 och 
1946—1951 var följande: 

Som synes har antalet barnavårdsman-
naförordnanden för barn födda i ä. sti
git alltsedan år 1940. Siffran för barn 
u. ä. har hållit sig relativt konstant, 
84 000 å 85 000. Av samtliga barn med 
barnavårdsman var år 1951 20 % födda 
i ä. mot endast i % kr 1940. Utveckling
en sammanhänger med att lagarna om 
förordnande av barnavårdsman för i ä. 
födda barn, som trädde i kraft år 1940, 
först efter hand började tillämpas. Även 
det tilltagande antalet söndrade eller 
upplösta äktenskap torde ha påverkat ut
vecklingen. Orsaken till att barnavårds
man förordnats för barn födda i ä. var i 
de flesta fall att föräldrarna lever åtskil
da (äktenskapsskillnad 77 %, hemskill
nad 19 %, och söndring 2 CA). I endast 

2 'A av fallen var orsaken att någon av 
föräldrarna var död eller hade frånkänts 
vårdnaden. 

Under året tillkom förordnanden för 
ca 5 200 barn födda i ä. men samtidigt 
upphörde förordnanden för ca 2 600 
barn. Nettoökningen var alltså ca 2 600 
eller 14 7o jämfört med år 1950. Beträf
fande de utomäktenskapliga barnen till
kom under året förordnanden för ca 
17 000 barn. Antalet upphörda förord
nanden var ca 16 500, vilket är en netto-
ökning med ca 500 eller knappt 1 %. 
Om barn bytt barnavårdsman men fort
farande bor inom samma kommun, har 
detta inte räknats som nytt barnavårds
förordnande, vilket däremot skett om 
barnet flyttat till annan kommun. 

Fastställande av faderskap. Att få fa
derskapet till ett utomäktenskapligt barn 
fastställt, vilket inte minst är av stor 
juridisk betydelse, är en av barnavårds
mannens viktigaste uppgifter. Vid slutet 
av år 1951 fanns i hela riket 84 940 utom
äktenskapliga barn med förordnad bar
navårdsman. Enligt barnavårdsnämnder
nas uppgifter var faderskapet fastställt 
för 77150 (91 %) av dessa. För 85 r'r 
hade detta fastställts genom erkännande 
och för 15 Ve genom dom. Barn med ej 
fastställt faderskap utgjorde 7 790 eller 
9 % av hela antalet. Av dem som sak
nade fastställt faderskap, var 1 723 
(22 % ) i åldern under 1 år, 1 820 (23 % ) 
mellan 1 och 3 år, 3 838 (49 %) mel
lan 3 och 16 år och 409 (5 %) över 16 
år. 

Barnavårdsmän. Antalet barnavårds
män i slutet av åren 1940, 1943 och 1946 
—1951 framgår av följande tablå. 
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Antalet barnavårdsmän har alltså se
dan år 1940 oavbrutet minskat och tit-
gjorde år 1951 3 C98 eller ca 60 % av mot
svarande antal år 1940. Samtidigt steg 
kvinnornas andel av hela antalet barna
vårdsmän från 15 till 26 CA. Det stora 
flertalet barnavårdsmän, 3 354 eller 91 
']'<, fanns i landskommunerna. Ar 1951 
skötte varje barnavårdsman i städerna i 
genomsnitt 150 barnavårdsmannaupp-
drag mot endast 16 på landet. Skillna
den torde bero på att barnavårdsmanna-
förordnande i städerna ofta ges kommu
nala tjänstemän med huvudsaklig uppgift 
att vara barnavårdsmän, vilket sällan 
är fallet på landsbygden. 

Bidragsförskott. Om fadern till ett 
utomäktenskapligt barn eller till från
skild kvinnas barn är förpliktad betala 
underhållsbidrag enligt dom eller avtal 
men icke fullgör sin underhållsskyldig
het, kan barnavårdsnämnden förskottera 

underhållsbidraget (bidragsförskottsla
gen av den 11 juni 1943 med ändring den 
26 juli 1947). Detta s. k. bidragsförskott 
utbetalas efter särskild ansökan och ut
gick under år 1951 med 250 kr. Barna
vårdsnämnderna lämnar i sina statistiska 
redogörelser vissa summariska uppgif
ter om bidragsförskottsverksamheten. En 
sammanställning av dessa uppgifter för 
åren 1940, 1943 och 1946—1951 följer 
här nedan. 

Under år 1951 utbetalades således bi
dragsförskott till ca 39 000 barn, varav 
ca 15 000 på landet och ca 24 000 i stä
derna. Antalet barn, som under år 1951 
fått bidragsförskott, var 2 % större än år 
1950. Det utbetalade beloppet hade stigit 
från 7,61 milj. kr till 7.87 milj. kr eller 
med ca 3 '/«. I genomsnitt utbetalades 
sålunda per barn 202 kr ; på landsbyg
den 199 kr och i städerna 204 kr. Ar 1950 
var motsvarande belopp 199 kr både i 
städer och på landsbygd. 
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Bidragsförskottet skall återkrävas av 
fäderna. I vilken utsträckning detta lyc
kats, framgår av ovanstående tablå. 

Ersättning för bidragsförskott, helt el
ler delvis, som utbetalats under 1951 el
ler tidigare, inflöt under redovisnings
året från 21 145 fäder. Vid 1951 års slut 
kvarstod emellertid 44 185 fäder som 
fortfarande var ersättningsskyldiga till 
barnavårdsnämnden. Det återbetalda be
loppet utgjorde 3,35 milj. kr, vilket är 
43 % av det under året utbetalda be
loppet. 

III Barnhemmen år 1951 

Enligt 40 g barnavårdslagen åligger 
det varje landsting eller stad som ej del
tar i landsting att svara för att erforder
ligt antal barnhemsplatser av olika slag 
finns inom landstingsområdet (staden). 
Varje landsting har därför ålagts att för 
sitt område utarbeta en plan för barn
hemsvårdens ordnande, vilken fastställs 
av Kungl. Maj:t. De barnhem som inne
fattas i denna plan kallas »barnhem inom 
barnhemsplancn». Till anordnandet och 

Tab. Q. Barnhemmen år 1951 
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Tab. R. Medelantalet vårdade per dag och dessa i relation till hela antalet 
disponibla platser, år 1951 

driften av dessa barnhem utgår stats
bidrag, vilket däremot inte |är fallet 
med övriga barnhem (»barnhem utom 
barnhemsplanen»). Barnhemmen inom 
barnhemsplanen drives antingen av 
landstingen själva eller av kommuner, 
föreningar och stiftelser. 

Efter arten indelas barnhemmen i fy
ra grupper: a) spädbarnshem, för vård 
av späda barn, som ej åtföljs av sina 
mödrar ; b) mödrahem, för vård av spä
da barn med mödrar och väntande möd
ra r ; c) upptagningshem, för tillfällig 
vård och uppfostran samt observation 
av barn, som fyllt ett år ; d) barnhem 
för varaktig vård, för vård och upp
fostran under längre tid av barn, som 
fyllt ett år. 

Av tab. Q framgår att det den 31 de

cember 1951 i hela riket fanns 274 barn
hem med tillhopa 5 936 vårdplatser. De 
flesta av dessa barnhem (225 eller 80 %) 
var upptagna i barnhemsplanerna. Se
dan år 1950 har antalet hem minskat 
med 19 och antalet platser med ca 250. 
Nära en tredjedel av barnhemmen inom 
barnhemsplanen drevs av föreningar el
ler stiftelser och ungefär lika många av 
landsting. Dessa omfattade tillsammans 
tre femtedelar av antalet vårdplatser. 
Av barnhemmen utom barnhemsplanen 
tillhörde nära tre femtedelar (och lika 
stor andel av antalet platser) förening
ar eller stiftelser. 

För barnhem inom barnhemsplanen 
följer hä r nedan den relativa fördelning
en av antalet barnhem och antalet plat
ser på olika slag av barnhem. 
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Omkring hälften av barnhemmen inom 
planen var således upptagningshem, nå
got mer än en fjärdedel spädbarnshem 
och mödrahem eller en kombination där
av och knappt en fjärdedel hem för var
aktig vård. Ungefär samma fördelning 
erhålles om man ser till platsantalet. 
De flesta barnhem som drevs av kom
muner, landsting eller barnavårdsför
bund, tillhörde gruppen upptagnings
hem. Föreningar eller stiftelser drev re
lativt många barnhem för varaktig vård. 

Enligt de årsredogörelser som styrel
serna för barnhemmen insänt till social
styrelsen, vårdades under år 1951 13170 
barn och 1 527 mödrar på de statsunder
stödda barnhemmen. Vidstående tablå 
visar fördelningen på olika slag av barn
hem samt antalet kvarvarande vid årets 
slut. 

Omsättningen var självfallet betydligt 
lägre på hem för varaktig vård än på 

de övriga barnhemmen. På de förra var 
inte mindre än 55 % av de under året 
intagna kvar vid årets slut mot unge
fär 25 %> i genomsnitt. 

Medelantalet vårdade pr dag under år 
1951 uppgick till 4 155, vilket framgår 
av tab. R. Detta innebär att ca 80 c/c av 
det disponibla antalet platser utnyttja
des. Beläggningen var högst (85 %) 
inom spädbarnshemmen och lägst (73 
%) inom mödra- och spädbarnshem
men. 

Utkom från trycket den 6 mars 1954. 
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