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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 IS 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 
t h a t 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 tha t 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. 

Preventive Measures 

In 1953 the number of persons subject to 
preventive measures amounted to 7 457. Of 
these 5 705 (77 %) were boys. One tenth 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 8 %. As a 
comparison can be mentioned tha t 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 203 had been taken charge of for 
reform training during 1953. 

Reform Training 

In 1953 reform training was given 842 
children under 18 years and to 113 persons over 
18 years old. The number of persons taken 
charge of for reform training for the whole year 
or part of it was 6 812, tha t is about the same 
number as in 1952. About 59 % of the children 
were boys. One fifth of the total number were 
born by unmarried mothers. 48 % of the child
ren were of school-age (7—16 years), 12 % 
under, and 40 % above school-age. 

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 48 % of 
the children were in danger of becoming delin
quent, and 23 % were delinquents. In the towns 
on the other hand, 29 % were children in danger 
of becoming delinquent and 53 % actual delin
quents. Of those, who had been taken care of 
in the country, 67 % lived in private homes 
and 13 % in juvenile institutions. The corres
ponding percentage figures for the towns were 
46 and 41. 

Public Assistance 

In 1953 (the whole year or part of it) 26 891 
children had been subject to public assistance. 
In this number — about the same as in 1952 — 
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there are included 10 142 children who had been 
taken change of during the year. Of all children 
charged for public assistance 55 % were boys. 
The number of illegitimate children was 38 %. 
Half of the children were in the age of between 
7 and 16 years, 45 % 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 11 % of the cases). About 77 % of the 
children charged for public assistance stayed 
in private homes, 17 % stayed at children's 
institutions and 12 % at »some other institu
tion». 

Supervision of Foster Children 

The number of foster children supervised by 
the child welfare committees in 1953 were 
29 165. Of these 53 % were born out of wed
lock (about the percentage of illegitimate 
children of the whole population, see above 
under »Preventive Measuresx). Less than 7 
years old were 34 %, while 60 % were between 
7 and 16 years and 5 % 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. The child welfare com
mittees had paid altogether 18.2 mill. Sw. cr., 
of which 16.8 mill. cr. paid for expenses of 
care and the rest, 1.4 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 65 cr. per 
person and month. For the foster children the 
compensation paid to the foster parents should 
be stated. The average fee for all foster children, 
who were kept for a monthly fee in 1953, was 
54 Sw. cr. per month. Since 1940 the corre
sponding 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 all 
children, born by unmarried mothers and in spe
cial cases for children born within a marriage. 

At the end of 1953 child welfare guardians were 
appointed for 27 102 children born within mar
riage, and for 86 892 children, born out of wed
lock. 

At the end of 1953 there were altogether 
1 996 child welfare guardians 1 294 of which 
were men and 702 women. In the country the 
female guardians were relatively few (27 % ) , 
whereas they were in majority in the towns 
(76 % ) . 

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 1953 at the maximum rate of 462 
Sw. cr., per year and child. In 1953 there were 
43 545 children with maintenance advances, 
which is 8 % more than in 1952. The sum 
granted had increased from 9,35 mill. cr. in 
1952 to 14,74 mill. cr. in 1953. Fathers with 
maintenance obligations repaid 5,6 mill. cr. 
in 1953. 

Children's Homes and Juvenile Institutions. 

There is a special plan for the regulation of the 
child welfare for each province. At the end of 
1953 there were 225 children's homes, with 
altogether 5 010 places, in the whole country. 
Of the 225 children's homes 34 were infants' 
homes for care of babies, who are not accompa
nied by their mothers. 24 were maternal homes 
for the care of infants with mothers and 10 a 
combination between these. 102 were provisional 
homes for the temporary care, training and ob
servation of children one year old or more and 
55 permanent homes for the care and training 
of children aged one year or more for a longer 
period of time. In 1953 14 676 children and 
1 488 mothers were taken care of in children's 
homes according to the plans. This means tha t 
75 % of the available places were used. 

Juvenile delinquents who have been taken 
charge of for reform training and whom it has 
not been thought advisable to board out in 
foster homes or childrens' institutions, are 
usually taken to some juvenile institution. At 
the end of 1953 there were 23 juvenile institu
tions with altogether 809 places. At the same 
time the juvenile institutions had 1 440 pupils, 
51 of which were boarded out and 788 discharged 
on probation. The other 601 stayed in the 
schools. 





I. Barnavårdsnämndernas verksamhet enligt barnavårdslagen 

Primärmaterialet 

Barnavårdsstatistikens primärmateria] 
utgörs av uppgifter, som barnavårds
nämnderna varje år lämnar till social
styrelsen. De flesta uppgifterna hämtas 
från nämndernas förteckningar över 
barn, som varit föremål för ingripande 
i en eller annan form enligt barnavårds
lagen. Dessutom förekommer uppgifter, 
som avser barnavårdsmannaskap, bi
dragsförskott m. m. Den blankett, som 
användes år 1953, hade, med några 
smärre avvikelser, samma utseende som 
1952 års blankett. 

Barnavårdsnämnderna och den rättsliga 
grunden för deras ingripande 

Enligt barnavårdslagen av år 1924 
(med därefter införda ändringar), som 
reglerar barnavårdsnämndernas verk
samhet, skall en barnavårdsnämnd fin
nas i varje kommun. (Antalet var 1 037 
år 1953). Den väljs av kommunen men 
om dess sammansättning och minimian
tal ledamöter bestämmes i § 3. Sålunda 
skall nämnden bestå av a) en ledamot 
av fattigvårdsstyrelsen, b) en i kommu
nen anställd präst, c) en vid kommu
nens folkskola anställd lärare eller lära
rinna samt d) tjänsteläkare om sådan 
finns. Härtill kommer minst två andra 
personer. Minst en av ledamöterna skall 
vara kvinna. 

Enligt barnavårdslagen § 2 har bar
navårdsnämnderna »att med uppmärk
samhet följa de inom kommunen rådan
de förhållandena i avseende å barns 

och ungdoms vård och uppfostran» samt 
skall enligt § 22 vidta åtgärder beträf
fande 

a) barn under 16 år, som i föräldra
hemmet misshandlas eller vanvårdas el
ler på annat sätt utsattes för fara till sin 
kroppsliga eller själsliga hälsa; 

b) barn under 16 år, som genom för
äldrarnas lastbarhet, vårdslöshet eller 
oförmåga att fostra barnet är i fara att 
bli vanartat; 

c) barn under 18 år, som är så van-
artat att särskilda uppfostringsåtgärder 
krävs samt 

d) ungdomar mellan 18 och 21 år, 
som för ett oordentligt, lättjefullt eller 
sedeslöst liv eller eljest visar svår oart. 

Dessutom skall barn som befinns vara 
nödställda, sjuka och värnlösa omhän
dertas för samhällsvård enligt § 29. 

Förebyggande åtgärder 

I de fall då nämnd anser rättelse 
möjlig utan att barn, som åsyftas i § 22, 
behöver skiljas från hemmet, kan den 
besluta om förebyggande åtgärder en
ligt § 23. I annat fall omhändertas bar
net för skyddsuppfostran, varom mera 
i ett senare avsnitt. Med förebyggande 
åtgärder förstås, att föräldrarna till barn 
enligt a—c förmanas att bättre ta hand 
om sina barn eller att barnet varnas. 
Nämnden kan också föreskriva, att bar
net skall tillbringa viss tid i barnträd
gård, daghem eller liknande institution 
eller hålla sig till viss av nämnden be
stämd sysselsättning. Ungdomar enligt 
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Tab. A. Barn med förebyggande åtgärder fördelade efter ålder, år 1953. Lb — landsbygd, St = städer 

d) ovan, erhåller varning, och om de 
saknar arbete skall nämnden genom ar
betsförmedlings försorg söka skaffa 
lämpligt sådant. Kombination mellan de 
ovan nämnda åtgärderna är vanlig, lik
som också övervakning, som kan ske så
väl separat som i förening med de öv
riga åtgärderna. 

Antal, ålder m. m. Under år 1953 blev 
7 457 barn (och ungdomar) föremål för 
förebyggande åtgärder mot 7 366 år 
1952. Ungefär tre fjärdedelar av barnen 
är hemmahörande i städerna och lika 
stor andel utgörs av pojkar. Barnens ål
dersfördelning framgår av tab. A. Flic
korna är oftare än pojkarna under 10 år, 
vilket också är fallet med barnen i stä
derna jämfört med landsbygdens barn. 
De utomäktenskapliga barnens andel var 
ca 8 %. Den var något högre på lands
bygden än i städerna. Motsvarande an
del bland samtliga barn i ifrågavarande 
åldrar är inte känd, men av barn under 
18 år kan 5 % beräknas vara av utom-
äktenskaplig börd. Med ledning av de 
uppgifter, som lämnats om mödrarnas 
civilstånd, kan man beräkna att en fem
tedel av barnen kommer från ofullstän
diga hem, dvs. från hem där en av för

äldrarna, oftast fadern, saknas. Av barn 
under 16 år kommer, enligt 1950 års 
folkräkning, ca 6 % från sådana hem. 

Åtgärdernas art. Vilka åtgärder, som 
under året tillgripits mot de 7 457 bar
nen, framgår av tab. B. övervakning är 
den dominerande åtgärden, vilken 85 "Te 
av flickorna och 55 % av pojkarna varit 
föremål för. Särskilt bland pojkarna 
sjunker emellertid denna andel betydligt 
i mellanåldrarna, då de i stället i stor 
utsträckning erhåller varning. Förmana
de blir föräldrarna till barnen relativt 
ofta, även då barnen är i 16-årsåldern. 
Däremot vidtas denna åtgärd mera säl
lan då barnen är äldre. Anvisning om 
lämpligt arbete ha r blott i liten ut
sträckning lämnats och endast i få fall 
tycks nämnderna ha gett de yngre bar
nens föräldrar direktiv om lämplig syssel
sättning för barnen. Säkert ar emellertid 
denna förebyggande verksamhet av stör
re omfattning än siffrorna i tabellen ger 
en föreställning om. Den ingår förmod
ligen som ett led i den verksamhet av-
mindre formell art, som övervakaren ut
övar utan att detta kommer till uttryck 
i nämndernas handlingar. Samma är för
hållandet med den verksamhet som 
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Tab. B. Barn i olika åldrar fördelade efter de förebyggande åtgärdernas art, år 1953 

nämnderna bedriver i form av rådgiv
ningsbyråer, ungdomsgårdar, fördelning 
av ekonomiska bidrag till utbildning 
m. m. och som är ägnad att förhindra 
ett framtida ingripande på ett mera på
tagligt sätt. 

Vissa skillnader mellan nämndernas 
ingripande i städer och på landsbygd 
framgår också av tabellen. Förmaning 
till föräldrarna och varning till barnen 
ges betydligt oftare på landsbygden än 
i städerna, medan däremot övervakning 
är betydligt vanligare i städerna än på 
landsbygden. Dessa skillnader är inte 
beroende av olikheter i ålderssamman
sättningen, varför man kan förmoda, att 
de bl. a. är resultatet av att ledamöter
na på landsbygden genom bättre per
son- och lokalkännedom har större möj
ligheter än kollegerna i åtminstone de 
större städerna att följa barnets utveck
ling även utan formell övervakning. Här 
bör också tilläggas, att nämnderna på 
landsbygden förmodligen även i övrigt 
handlar mindre formellt, så att barn och 
föräldrar får tillsägelser eller tillrätta
visningar, utan att detta kommer till sy
nes i protokoll eller redogörelser. Till
komsten av storkommunerna kan dock 

innebära att skillnaden mellan stad och 
landsbygd i detta avseende kommer att 
utjämnas. 

Skyddsuppfostran 

Antal, ålder m. m. Som tidigare nämnts 
kan ett barns uppförande eller miljö 
motivera dess skiljande från hemmet, 
vilket — när det gäller skyddsuppfost
ran —• kan göras även mot föräldrarnas 
vilja. År 1953 omhändertogs 955 barn 
och ungdomar för skyddsuppfostran 
mot 1 029 år 1952. Av dessa hade 203 
eller ca 21 % redan samma år varit 
föremål för förebyggande åtgärder. (Det
ta innebär att 2,7 % av samtliga under 
året åtgärdade barn, redan samma år 
omhändertogs för skyddsuppfostran). 
Hur många, som under tidigare år varit 
åtgärdade, är okänt, enär barnavårds
nämnderna i sina redogörelser inte läm
nar några uppgifter om ett omhänder
taget barns tidigare kontakter med 
nämnden. Även om ett omhändertagan
de bör föregås av förebyggande åtgär
der, så behöver dock detta inte alltid 
vara fallet. Av de 203 tidigare åtgärdade 
barnen var praktiskt taget samtliga över 
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Tab. C. Barn som omhändertagits för skyddsuppfostran fördelade efter ålder, år 1953. 
Nytillkomna och samtliga 

10 år och de flesta, eller ca 3/4, ansågs 
vara vanartade. 

De nytillkomna jämte de från före
gående år kvarvarande barnen utgjorde 
tillsammans 6 812 barn (samtliga), vil
ket var det antal som under hela eller 
någon del av år 1953 var föremål för 
skyddsuppfostran jämfört med 6 919 un
der år 1952. Ålder, kön och börd bland 
nytillkomna och samtliga framgår av 
tab. C. Av de nytillkomna var 2/3 från 
städerna och 3/5 pojkar, vilket är i det 
närmaste oförändrat jämfört med före
gående år. Landsbygdsbarnen är inte 
obetydligt yngre än stadsbarnen; av de 
förra var ca 55 % ej fyllda 13 år mot 
blott ca 30 % av de senare. Likaså är 
flickorna vid omhändertagandet yngre 
än pojkarna; av de förra var 1/3 ej 
fyllda 10 år mot 1/4 av de senare. 

Jämför man de nytillkomnas ålder 
med samtligas, finner man att en för
skjutning skett mot högre å ldrar ; av de 
senare är 1/5 mot 1/4 under 10 år, 2/5 
mot 1/3 är över 16 år. Dessa åldersför
skjutningar motiveras helt av att om
händertagandet bland samtliga oftast va
rat några år. 

Andelen barn med utomäktenskaplig 
börd är större bland flickorna (23 %) 
än bland pojkarna (16 %). Störst är den 
bland flickorna på landsbygden (30 %) 
och minst bland pojkarna i städerna 
(14 % ) . Av större intresse är emellertid 
att med hjälp av uppgifterna om möd
rarnas civilstånd kunna beräkna andelen 
barn som kommer från ofullständiga 
hem. Såväl i stad som på landsbygd kom
mer var tredje omhändertagen pojke och 
flicka från ett sådant hem. Då, som tidi
gare nämnts, i det närmaste 5 % av samt
liga barn i ifrågavarande åldrar är av 
utomäktenskaplig börd och vart sextonde 
barn vistas i ofullständiga hem, står det 
klart, att risken för dessa barn att om
händertas för skyddsuppfostran är mång
dubbelt större än för övriga. 

Andelen uä-barn är, som framgår av 
tab. C, större bland samtliga (21 %) 
än bland nytillkomna (18 %). Detta be
ror dels på att vårdtiden för uä-barnen 
är ca 1,5 år längre än för de övriga, men 
också och kanske framför allt på att 
andelen uä-barn bland dem som tidiga
re omhändertagits varit större än nu. 
År 1940 och 1946 var sålunda denna an-
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Tab. D. För skyddsuppfostran nytillkomna barn i olika åldrar fördelade efter motiveringen till 
omhändertagandet, år 1953 

1 Inkonsekvensen har redovisningstekniska orsaker. Barnen är födda 1935 men hade vid beslu
tets fattande ännu inte fyllt 18 år. 

del bland de nytillkomna 22 c/c och 
bland samtliga 29 resp. 24 %. Andelen 
barn från ofullständiga hem har bland 
samtliga också ökat. Uppgiften om möd
rarnas civilstånd avser dock år 1953, 
medan det relevanta är förhållandet vid 
tiden för omhändertagandet. De ogifta 
mödrar, som under tiden gift sig, bör 
dock i stort motsvaras av gifta kvinnor, 
som blivit änkor eller frånskilda, varför 
siffrorna troligen inte avsevärt avviker 
från de riktiga. 

Motivering till omhändertagandet. En
ligt vilket eller vilka moment i § 22 i 
barnavårdslagen omhändertagandet skett 
framgår av tab. D, som avser de nytill
komna, och tab. E, som avser samtliga. 
Av de nytillkomna pojkarna omhänder
togs något mer än 3/5 på grund av van
art mot ungefär hälften av flickorna, av 
vilka i stället ca 64 c/c omhändertogs för 
vanvård eller fara för vanart mot 46 % 
av pojkarna. Dessa skillnader är, som 
framgår av tabellen, inte beroende av 

Tab. E. Samtliga för skyddsuppfostran omhändertagna barn i olika åldrar fördelade efter 
motiveringen till omhändertagandet, år 1953 

+2—550140 
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åldersskillnader utan kvarstår även om 
jämförelserna begränsas till barn i sam
ma ålder. Med stigande ålder minskar 
andelen vanvårdade och »fara för van
art», medan andelen vanartade däremot 
ökar bland såväl pojkar som flickor. 
Pojkarna ger i yngre åldrar än flickor
na anledning till barnavårdsnämnder
nas ingripande på grund av konstaterad 
vanart. 

Av tabellen framgår också, att van-
artsfallen är betydligt vanligare i stä
derna än på landsbygden, där i stället 
fara för vanart och vanvård motiverar 
ingreppen. Detta gäller såväl pojkar som 
flickor. Med tanke på att landsbygds
barnen, som tidigare nämnts, vid omhän
dertagandet är betydligt yngre än stads
barnen, kan detta förefalla vara natur
ligt. En jämförelse begränsad till barn i 
samma åldrar, såsom skett i nedanstå
ende tablå, ger emellertid samma resul
ta t : 

Skillnaden kan vara beroende av att 
möjligheten till handlingar, som allmänt 
anses vara utslag av vanart, t. ex. snat
teri, stöld, billån m. m., bör vara större 
i städer än på landsbygd. Man kan emel
lertid inte bortse från nämndledamöter
nas på landsbygden tidigare förmodade 
bättre personkännedom, vilket kan göra 
det möjligt, att redan på ett tidigt sta
dium omhänderta barnen. 

Av de nytillkomna vanartade barnen 
var på landsbygden ca 1/3 uä-barn och 
lika många från ofullständiga hem. I 
städerna är emellertid andelen dubbelt 
så stor eller 2 /3 . 

Samtliga omhändertagna skiljer sig 
avsevärt från de nytillkomna, vad an
ledningen till omhändertagandet beträf
far. Visserligen är även bland dem flic
korna oftare än pojkarna omhändertag
na på grund av vanvård eller fara för 
vanart, medan pojkarna i stället i större 
utsträckning anses vara vanartade. Men 
de vanartades andel har minskat, såväl 
i städer och på landsbygd som bland 
pojkar och flickor, medan andelen van
vårdade och »fara för vanart» ökat. 
Hemförhållandena för de barn som om
händertas på grund av vanvård, miss
handel m. m., motiverar måhända en re
lativt långvarig vistelse utom hemmet. 
Likaså spelar åldern här en roll. Av de 
vanartade var ca 9/10 vid omhänder
tagandet över 13 år men av de vanvår
dade endast 1/10. Detta är faktorer, som 
gör att de vanvårdade har en betydligt 
längre vårdtid än de vanartade barnen. 
Att skillnaden, mellan stad och lands
bygd, vad vanartsfrekvensen beträffar, 
kvarstår även bland samtliga, framgår av 
nedanstående tablå: 

De omhändertagna barnens placering. 
De vårdmöjligheter, som vid skyddsupp
fostran står till de barnavårdande myn-
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Tab. F. För skyddsuppfostran nytillkomna barn i olika åldrar fördelade efter vårdsätt, år 1953 

digheternas förfogande, är vård i en
skilda hem, på barnhem, på ungdoms
vårdsskolor samt på vad som i fortsätt
ningen benämns »annan anstalt», nämli
gen sjukhus, sinnesslöanstalter, abnorm
anstalter o. dyl. 

Tab. F visar placeringen av de ny
tillkomna. För 90 barn , för vilka beslut 
om skyddsuppfostran förelåg, verkställ
des av okänd anledning inte beslutet. Av 
tabellen framgår, att andelen vårdade i 
enskilda hem och på barnhem minskar 
med stigande ålder, särskilt kraftigt på 
barnhemmen, medan förhållandet är det 
motsatta när det gäller vård på ung
domsvårdsskola och på annan anstalt. 
Av de omhändertagna hade 36 9c vis
tats i enskilda hem, ungefär lika många 
på barnhem medan 32 % inskrivits på 
ungdomsvårdsskola och 18 'U på annan 
anstalt. Pojkarna kommer oftare än 
flickorna till ungdomsvårdsskola medan 
förhållandet är det motsatta när det gäl
ler övriga vårdformer. Till annan an
stalt kommer sålunda flickorna dubbelt 
så ofta som pojkarna. Detta kan delvis 
förklaras av att i många fall flickorna 
sänds till sjukhus för förlossningsvård 
för att sedan överlämnas till mödrahem, 
som är en form av barnhem. 

Pojkarna och flickorna i städerna 
kommer ungefär dubbelt så ofta som på 
landsbygden till ungdomsvårdsskolor, 
vilket är naturligt med tanke på den 
högre vanartsfrekvensen i städerna; ett 
villkor för intagning på ungdomsvårds
skola är nämligen vanart. Likaså kom
mer stadsbarnen oftare till annan an
stalt än barnen på landsbygden, som i 
stället, särskilt gäller detta pojkarna, er
håller vård i enskilda hem och på barn
hem. 

Då placeringen kan förmodas bli an
norlunda när vården varat en längre tid, 
har de nytillkomna tagits bort från samt
liga. För 80 barn hade beslutet ej verk
ställts. De kvarvarande barnens place
ring framgår av tab. G. Denna under
stryker, att förmodandet är riktigt. An
delen i enskilda hem har ökat, för poj
kar från 34 till 53 '7c och för flickor 
från 40 till 66 c/c Samtidigt har andelen 
på barnhem minskat mycket kraftigt, 
från 35 och 41 % till 14 resp. 11 %. 
Andelen på ungdomsvårdsskola har ock
så minskat något liksom på annan an
stalt. Särskilt gäller detta flickorna av 
vilka bland de nytillkomna 25 % vårda
des där men bland de kvarvarande blott 
13 % . 
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Tab. G. Från tidigare år för skyddsuppfostran kvarvarande barn i olika åldrar 
fördelade efter vårdsätt , år 1953 

Skillnaden mellan stad och landsbygd 
kvarstår och har i vissa fall ytterligare 
accentuerats. Så är t. ex. förhållandet 
med andelen i enskilda hem, vilken är 
betydligt större på landsbygden än i 
städerna bland såväl pojkar som flickor. 
Ännu tydligare än i tabell F märker man 
också hur beroende placeringen är av 
åldern. Med stigande ålder tycks ande
len i enskilda hem och på barnhem 

minska, medan den ökar på ungdoms
vårdsskolor och annan anstalt. 

I tab. H är samtliga skyddsuppfost-
rade barn fördelade efter året för om
händertagandet samt placeringen under 
år 1953. Här har barn som under året 
endast varit föremål för en vårdform re
dovisats under enskilt hem, barnhem osv. 
medan de övriga redovisats under ru
briken »vårdade på mer än ett sätt». 

Tab. H. Samtliga skyddsuppfostrade barn fördelade efter året för omhändertagandet samt efter 
vårdsätt , år 1953. Landsbygd och städer 
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Tab. I. Enligt olika moment för skyddsuppfostran omhändertagna barn fördelade efter 
vårdsätt, år 1953. Nytillkomna och kvarvarande 

Denna andel är betydligt större i städer
na än på landsbygden och större under 
omhändertagandets förra skede än under 
dess senare. Sålunda har av barnen på 
landsbygden 9 % av dem som under 
året omhändertogs vårdats på mer än ett 
sätt. Andelen stiger bland barn som 
omhändertagits 1952 och 1951 till 1 1 — 
12 % men avtar sedan. I städerna är an
delen störst bland de barn som omhän
dertagits under året (27 %>) och avtar 
sedan. Av barn som omhändertagits år 
1944 eller tidigare erhöll under året 7 
—9 9o ny vårdform. I övrigt finner man 
av tabellen att den andel som enbart er
höll vård i enskilda hem ökar med om
händertagandets längd såväl i stad som 
på landsbygd under det andelen på 
barnhem avtar. 

Av tabellen framgår också att blott 
662 barn eller 26 % av samtliga omhän
dertagna barn på landsbygden och 1189 
barn eller 29 % i städerna omhänder
tagits senare än år 1952. Ca 10 % av 
barnen hade omhändertagits år 1942 el
ler tidigare. 

Det inflytande, som motiveringen till 
omhändertagandet har på placeringen 
av de nytillkomna och kvarvarande bar
nen, framgår av tab. I. Av de nytillkom
na vanvårdade barnen erhöll på lands
bygden hälften och i städerna 2/5 vård 
enbart på barnhem. Av dessa barn i 
städerna vårdades emellertid 1/3 på mer 
än ett sätt. Av de vanartade barnen er
höll den största delen vård enbart på 
ungdomsvårdsskola men en stor andel 
erhöll också vård på annan anstalt. Un
gefär 1/4 av stadsbarnen hade under 
året vårdats på mer än ett sätt. 

Den del av tabellen, som belyser för
hållandet bland de kvarvarande, visar 
att det är de vanvårdade och de med 
fara för vanart, som vistas i enskilda 
hem. Mer än hälften av de vanartade 
på landsbygden och 2/3 i städerna vår
dades enbart på ungdomsvårdsskola. 

Under året avgångna barn och vård
tidens längd. Under året utskrevs slutligt 
1 040 barn , därav på landsbygden 369 
och i städerna 671. Detta antal är alltså 
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något större än det som utvisar de un
der året nytillkomna, vilket var 955, 
därav på landsbygden 339 och i stä
derna 616. 

Vårdtiden för landsbygdsbarnen över
steg vårdtiden för stadsbarnen med un
gefär ett år, vilket framgår av nedan
stående tablå. Den längsta vårdtiden ha
de de vanvårdade och de med fara för 
vanart, för vilka vårdtiden uppgick till 
7,2 år, därnäst de yngre vanartade med 
4 år och den kortaste vårdtiden de äld
re vanartade med 2,7 år. Vårdtiden var 
längst för de barn, som utskrevs från 
enskilda hem, 6,8 år, och endast 2,5 år 

för barnhemsbarnen. Barn och ungdo
mar utskrivna från ungdomsvårdssko
lor och annan anstalt hade en vårdtid 
på 3,8 resp. 6,5 år. Av tablån framgår 
också att uä-barnens vårdtid översteg iä-
barnens med ca 1,5 år. 

Länsstyrelses prövning och villkorlig 
utskrivning. Beslut om omhändertagan
de för skyddsuppfostran skall, om föräld
ra rna så yrkar, underställas länsstyrel
sen för prövning. Om omhändertagan
det sker enligt mom. d i § 22 är så
dan prövning obligatorisk. För samtliga 
de 324 ungdomar som omhändertagits 

enligt denna paragraf var alltså omhän
dertagandet godkänt av denna instans. 
Av de övriga 6 488 besluten hade 1 697 
eller 26 c/c på någon av föräldrarnas 
initiativ prövats och godkänts. Föräld
rarna i städerna använde sig något of
tare än föräldrarna på landsbygden av 
möjligheten att överklaga ett beslut, 
nämligen 28 fe av de förra mot 23 % 
av de senare, överklagande av beslut var 
vanligast vid vanvård då 2/5 av beslu
ten prövades mot 1/3 vid fara för van
art och drygt 1/8 vid vanart. Hur ofta 
länsstyrelse eller regeringsrätten undan
röjt ett beslut om omhändertagande är 
okänt. 

Villkorligt utskrivna var under året 
455 barn. Denna siffra innefattar inte de 
barn, som efter vistelse vid ungdoms
vårdsskola blivit villkorligt utskrivna. 
Om sådan utskrivning bestämmer näm
ligen skolans styrelse utan barnavårds
nämndens hörande. Enligt ungdoms
vårdsskolestatistiken var vid slutet av år 
1953 788 elever villkorligt utskrivna. Av 
de under året från skyddsuppfostran av
gångna (exkl. elever från ungdomsvårds
skolorna, där villkorlig utskrivning är 
regel) var 12,5 % av barnen tidigare på 
försök utskrivna. 

Samhällsvård 

Om barn under 16 år utsätts för nöd 
i hemmet, skall det omhändertas för 
samhällsvård. Denna nöd kan vara or
sakad av föräldrarnas liknöjdhet, sjuk
dom eller annat, som gör dem oförmög
na att vårda barnet. Även i de fall 
barnet överges eller lämnas ensamt ge
nom föräldrarnas död, skall det omhän
dertas, om så är nödvändigt. I det föl
jande benämns dessa och liknande an
ledningar till ett omhändertagande »nöd 
i hemmet». I vissa fall kan kroppslig el-
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Tab. J. Barn som omhändertagits för samhällsvård fördelade efter ålder, år 1953. 
Nytillkomna och samtliga 

ler själslig sjukdom hos barnet göra det 
nödvändigt att samhället t räder till, då 
föräldrarna inte själva kan bereda bar
net den sjukhus- eller anstaltsvård, som 
det kan anses vara i behov av. I det föl
jande kallas detta »sjukdom hos bar
net». 

Nödtillståndet kan vara permanent el
ler mera tillfälligt, men det sistnämnda 
är det vanligaste. Naturligtvis är grän
sen mellan samhällsvård och skyddsupp
fostran ganska diffus. Nöden kan många 
gånger vara sådan, att allvarlig vanvård 
eller fara till liv och hälsa kan anses 
föreligga, varför omhändertagande även 
mot föräldrarnas vilja måste förekom
ma, i vilket fall det alltså blir fråga om 
skyddsuppfostran (vanvårdsmomentet) . 
Detta kan också bli aktuellt om föräld
rarna, trots medgivande, senare påyrkar 
att barnet skall återsändas hem. Innan 
omhändertagande för samhällsvård sker, 
bör, där så kan anses lämpligt, nödtill
ståndet avhjälpas genom fattigvårdsun
derstöd till föräldrarna. Det är först, när 
detta visar sig vara verkningslöst, som 
barnet skiljs från föräldrahemmet och 
bereds vård på annat håll. 

Antal, ålder, m. m. Antalet barn, för 
vilka under år 1953 samhällsvård beslu
tades, var 10142 mot 9 982 under år 
1952. Under hela eller någon del av året 
var 26 891 barn omhändertagna mot 
26 585 året innan. Såväl bland de nytill
komna som bland samtliga var pojkar
nas andel ca 55 %, Av de nytillkomna 
var endast 1/5 från landsbygden men 
bland samtliga 1/3. 

I tab. J är barnen på landsbygden 
och i städerna fördelade efter ålder. De 
samhällsvårdade är, som synes, betyd
ligt yngre än vad som gäller vid skydds
uppfostran. Inte mindre än ca 70 c/o av 
de nytillkomna barnen var under 7 år 
och stadsbarnen var i allmänhet yngre 
än landsbygdsbarnen. Andelen utomäk-
tenskapliga barn är mycket hög — av de 
nytillkomna ca 1/4 — och andelen är 
högre på landsbydgen (29 7c) än i stä
derna (24 % ) . Bland samtliga samhälls
vårdade barn är dock andelen uä-barn 
väsentligt högre (44 resp. 35 7c), vilket 
delvis beror på att vårdtiden för de ut-
omäktenskapliga barnen är längre än för 
de övriga (jämför nedan) men ock
så på att andelen uä-barn bland de om-
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Tab. K. För samhällsvård omhändertagna barn fördelade efter motiveringen till 
omhändertagandet, år 1953. Nytillkomna och samtliga 

händertagna tidigare varit mycket stör
re än nu. 

Med ledning av uppgifterna om möd
rarnas civilstånd har beräknats andelen 
barn, som kommer från ofullständiga 
hem, dvs. från hem där familjeförestån
daren är ogift, änka, eller frånskild. Av 
de nytillkomna var ca 37 % från såda
na hem, och andelen var än större på 
landsbygden, 43 %. Av samtliga barn, 
som under året var omhändertagna för 
samhällsvård, var emellertid andelen 
närmare 50 9c. Samma reservationer an
gående mödrarnas civilstånd, som gjor
des vid skyddsuppfostran, måste emel
lertid göras även här. 

Motivering till omhändertagandet. l ö r 
9/10 av barnen är det nöd i hemmet och 
för 1/10 sjukdom hos barnet, som är 
orsak till omhändertagandet. Detta fram
går av tab. K. Några större olikheter 
mellan könen, vad motiveringarna be
träffar, förekommer inte. Däremot är 
andelen sjukdom hos barnet något stör
re på landsbygden. Detta kan bero på 
att omhändertagande på grund av sjuk
dom blir vanligare med stigande ålder 
och barnen på landsbygden är ju, som 
tidigare nämnts, något äldre än de öv
riga. En jämförelse mellan nytillkomna 
och samtliga visar också, att barn som 

omhändertagits på grund av sjukdom 
har en längre vårdtid än övriga, efter
som deras andel ökar. Här återfinns ju 
också de abnorma barn, som permanent 
vårdas av samhället. 

De omhändertagna barnens placering. 
Med undantag för ungdomsvårdsskolor
na, som helt är förbehållna de för 
skyddsuppfostran omhändertagna bar
nen, är placeringsmöjligheterna desam
ma vid skyddsuppfostran och samhälls
vård. Hur de under år 1953 nytillkom
na barnen placerades framgår av tab. L. 
De olikheter som framträder är stora 
framför allt mellan landsbygd och stä
der. Landsbygdsbarnen placeras unge
fär dubbelt så ofta som stadsbarnen i 
enskilda hem, medan de sistnämnda i 
stället överlämnas till barnhem. Att 
barnhemmen utnyttjas i större utsträck
ning av städernas barnavårdsnämnder 
än av landsbygdskommunernas, har tro
ligen sin grund i att den nöd, som för
anlett stadsbarnens omhändertagande, 
ofta tycks vara av tillfällig art , vilket 
måhända gör, att man tvekar placera 
barnet i enskilt hem. Av de 7 885 stads
barn, som under år 1953 omhändertogs 
(för 32 t rädde beslutet ej i kraft) blev 
nämligen inte mindre än 5155 eller 
65 % redan samma år utskrivna mot på 
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Tab. L. För samhällsvård nytillkomna barn i olika åldrar fördelade efter vårdsätt, år 1953 

landsbygden 763 av 2 190 eller 35 %. 
(För 35 barn verkställdes inte beslutet.) 

Av tabellen framgår också, att flic
korna, särskilt på landsbygden, oftare 
sänds till enskilda hem (fosterhem) än 
pojkarna, som i stället placeras på barn
hem. Skillnaden återkommer även här 
inom varje åldersgrupp, varför även kö
net kan sägas vara en bestämmande fak
tor vid val av vårdsätt. Detta gäller ock
så åldern, vilket ju även var fallet vid 
skyddsuppfostran. Andelen i enskilda 
hem ökar (i motsats till vid skyddsupp
fostran) och minskar på barnhem med 
stigande ålder. 

Placeringen av från tidigare år kvar

varande barn framgår av tab. M. (För 
36 verkställdes ej beslutet.) Man finner, 
att förstagångsplaceringen avsevärt skil
jer sig från den mera permanenta. Unge
fär 3/4 av stadsbarnen och 4/5 av lanrls-
bygdsbarnen har under året vårdats i 
enskilda hem som fosterbarn. Däremot 
har andelen vårdade på barnhem mins
kat, vilket visar, att vården där oftast 
är tillfällig. Den har i städerna minskat 
från 3/4 till något mer än 1/5 och på 
landsbygden från något mer än 2/5 till 
knappt 1/10. 

I tab. N visas placeringen av samtliga 
barn, fördelade efter året för omhän
dertagande. På samma sätt som skedde 

Tab. M. Från tidigare år för samhällsvård kvarvarande barn i olika åldrar fördelade 
efter vårdsätt, år 1953 
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Tab. N. Samtliga samhällsvårdade barn fördelade efter året för omhändertagandet samt 
efter vårdsätt, år 1953. Landsbygd och städer 

•vid skyddsuppfostran har de barn som 
vårdats på mer än ett sätt, redovisats 
för sig. 

Man finner här att andelen barn i 
enskilda hem tycks öka och på barn
hem minska med omhändertagandets 
längd. Så är fallet såväl i stad som på 
landsbygd. Andelen på annan anstalt är 
störst bland de barn som varit omhän
dertagna en längre tid. Det gäller här 
barn som omhändertagits på grund av 
sjukdom och vårdas på sinnesslöanstal-
ter etc. 

Barnen i städerna blev tre gånger så 
ofta som barnen på landsbygden under 
året vårdade på mer än ett sätt. Särskilt 
stor var denna andel, 18 %, bland de 
stadsbarn som omhändertogs år 1952. 
Bland de barn som omhändertagits år 
1951 är denna andel blott hälften så 
stor och avtar sedan, såväl i stad som 
på landsbygd, med omhändertagandets 
längd. 

Tabellen visar också att av de om
händertagna på landsbygden 39 CA> om
händertagits år 1952 eller senare, medan 
i städerna motsvarande är 61 %. Vid 
skyddsuppfostran var, som tidigare 

nämnts, andelarna 26 % och 29 %. Det
ta visar alltså att vid samhällsvård vård
tiden är betydligt kortare än vid skydds"-
uppfostran, vilket också nedanstående 
avsnitt ger belägg för. 

Under året avgångna barn och omhän
dertagandets längd. Ett mått på den ge
nomsnittliga vårdtidens längd vid sam
hällsvård har erhållits genom att beräk
na hur länge de 2 042 landsbygdsbarnen 
och 7 360 stadsbarnen, tillsammans 
9 402, som under år 1953 utskrevs, varit 
omhändertagna. Resultatet framgår av 
nedanstående tablå, där vårdtiden är ut
tryckt i å r : 
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Vårdtiden vid samhällsvård är alltså 
knappt hälften så lång som den som fö
rekommer vid skyddsuppfostran. För 
landsbygdsbarnen är vårdtiden ungefär 
dubbelt så lång som för stadsbarnen 
men några skillnader mellan könen i 
vårdtidens längd finns inte. Däremot är 
skillnaden mellan uä- och iä-barn myc
ket framträdande. 

Den kortaste vårdtiden hade de barn, 
som utskrevs från barnhem, och den 
längsta de från enskilda hem, där vård
tiden var ungefär fem gånger så lång. 
Ungefär 35 CU av barnen på landsbyg
den utskrevs efter vård endast vid barn
hem mot drygt 60 % i städerna. Efter 
vård endast vid enskilda hem utskrevs 
i stället 55 % av landsbygdsbarnen mot 
endast 28 % av stadsbarnen. Detta för
klarar delvis skillnaden i vårdtid mel
lan landsbygd och stad. 

Vårdkostnader 
för omhändertagna barn 

Uppgifterna från barnavårdsnämnder
na om vårdkostnaderna för de omhän
dertagna barnen skall avse kommuner
nas direkta bruttoutgifter för deras vård, 
oavsett om utgifterna sedermera ersatts 
från annat håll eller ej. Vårdkostnader
na avser dels inackorderingsavgifter i 
enskilda hem och avgifter för den di
rekta vården på anstalter, dels andra 
kostnader i samband med vården, t. ex. 
resor, utrustning, övervakning o. dyl. 
Hur ifrågavarande vårdkostnader för
ändrat sig sedan år 1946 framgår av föl
jande tablå. 

De totala vårdkostnadernas storlek 
påverkas av förändringarna i antalet 
omhändertagna barn och ungdomar samt 
av förändringarna i vårdavgifternas stor
lek per månad i enskilda hem, på barn
hem och på annan anstalt. Från år 1946 

har dessa avgifter för varje år ökat. 
Vården på ungdomsvårdsskolorna är helt 
avgiftsfri sedan den 1/7 1947. 

Av vårdkostnadernas totalsumma år 
1953 18,2 milj. kr, kom 6,2 milj. kr på 
landskommunerna och 12,0 milj. kr på 
städerna. Detta innebär sedan år 1952 i 
landskommunerna en ökning med 9 % 
och i städerna en ökning med 12 c/c. 

Huvudparten, 16,8 milj. kr, utgjordes 
av vårdavgifter till enskilda eller till 
anstalter och resten, 1,4 milj. kr, av ut
gifter för utrustning, resor m. m. Vård
avgifternas fördelning på olika vårdfor
mer var följande: 

Enskilt hem 63,3 °0 
Barnhem 15,5 % 
Annan anstalt 12,6 % 
Vårdade på mer än ett sätt 8,7 °0 

Vården i enskilda hem tog i anspråk 
något mer än 3/5 av vårdavgifterna, 
medan vården på barnhem och på an
nan anstalt svarade för något mer än 
1/4. För dem, som intagits på ungdoms
vårdsskola, förekommer inga vårdavgif
ter men väl »andra kostnader». 

Hur den genomsnittliga storleken av 
inackorderings- och vårdavgifterna va
rierar mellan de tre vårdformerna frsm-
går av nedanstående tablå, som också 
visar utvecklingen från år 1946. 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-
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sättas av staten, landstinget eller enskil
da. 

Den lägsta avgiften utgår i enskilda 
hem med 65 kr per månad. Detta är 
alltså vad kommunerna i genomsnitt läm
nar till de familjer som i sina hem mot
tar omhändertagna barn som fosterbarn. 
Vården på barnhem var något dyrare 
(76 kr per månad) . Såväl avgifterna i 
enskilda hem som på barnhem har ökat 
jämfört med år 1952. På annan anstalt 
har avgiften däremot minskat från 144 
kr till 128 kr per månad men fortfarande 
är denna vårdform den mest kostsamma. 

Fosterbarn 

Enligt barnavårdslagen är barn under 
16 år, som fostras i annat enskilt hem 
än hos föräldrarna eller särskilt förord
nad förmyndare, att betrakta som fos
terbarn. Nämnderna skall ha tillsyn över 
dessa barn. Utöver fortlöpande kon
troll innebär detta att anmälan om mot
tagande av fosterbarn skall göras till 
nämnden, varefter denna undersöker 
hemmets lämplighet och, om resultatet 
av denna undersökning tillåter det, 
godkänner hemmet som fosterhem. Un
dantagna från de bestämmelser i bar
navårdslagen, som reglerar tillsynen, är 
av naturliga skäl barn, som vistas i 
den kommun vars barnavårdsnämnd 
omhändertagit det, eftersom nämnden 
själv skaffat detta hem och givetvis 
upprätthåller en fortlöpande kontroll av 
såväl hem som barn. Undantagna är 

vidare samtliga barn, som omhänder
tagits av Stockholms barnavårdsnämnd 
(alltså även om de utackorderats i and
ra kommuner) , vilket beror på att den
na barnavårdsnämnd i de aktuella kom
munerna har särskilda kontrollanter 
samt dessutom fosterhemsinspektörer, 
som regelbundet besöker hemmen. 

Antal, ålder m. m. Hela antalet foster
barn var under år 1953 ca 39 900. Av 
dessa var något mer än 8100 omhän
dertagna och utplacerade i enskilda hem 
inom den egna kommunen samt 2 600 
av Stockholms barnavårdsnämnd om
händertagna barn som placerats utom 
Stockholm. Samtliga dessa barn är emel
lertid, som nämnts, undantagna lokal 
tillsyn. Det är om de övriga, ca 29 200, 
som barnavårdsnämnderna i sina årliga 
redogörelser till socialstyrelsen lämnar 
uppgifter, vilka används i det följande. 
Av dessa barn kan ca 11 500 beräknas 
vara av samhället omhändertagna och ca 
18 000 sådana som föräldrarna mer eller 
mindre »frivilligt» överlämnat till and
ra hem. Analysen grundar sig endast på 
en femtedel av dessa fosterbarn, men 
de absoluta talen har i tabellerna och 
i texten uppmultiplicerats med fem. 

Ålder och börd bland såväl de nytill
komna och avgångna fosterbarnen som 
bland samtliga fosterbarn, dvs. från fö
regående år kvarvarande plus nytillkom
na fosterbarn, visas i tab. O, där bar
nen är procentuellt fördelade inom olika 
åldersgrupper. Av denna framgår, att 
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Tab. O. Fosterbarnen fördelade efter ålder, kön och börd, år 1953. 
Nytillkomna, avgångna och samtliga 

1 Dessutom 80 barn för vilka uppgift saknas om kön och börd. 

uä-barnen i regel är betydligt yngre än 
iä-barnen såväl bland de nytillkomna 
som avgångna. Av de nytillkomna uä-
barnen (som utgör hälften av samtliga 
nyti l lkomna), var ca 3/5 ej fyllda 4 år 
mot ca 1/4 av iä-barnen. Och bland de 
under året avgångna uä-barnen (som 
utgör 3/5 av samtliga avgångna), A-ar ca 
56 % ej fyllda 4 år mot ca 12 % av 
iä-barnen. 

Ca 2 690 eller något mer än 10 '/c av 
de barn som under året var fosterbarn, 
var av utländsk börd. Andelen var mång-
falt större bland iä-barnen än bland uä-
barnen. 

Fosterhemmen. För ca 3/5 av barnen 
uppges anhörig, t. ex. moder, ha an
skaffat fosterhemmet och för 2/5 all
mänt organ, t. ex. barnavårdsnämnd. 
Av nedanstående tablå framgår att bar
nen, i de fall mödrarna anskaffat fos
terhemmet, oftare kommer till släkting
ar än då allmänt organ varit förmedla
r en : 

Släktingar, som alltså ungefär hälften 
av barnen vistas hos, definieras här som 
mor- och farföräldrar, syskon samt för
äldrars syskon. Dessa fostermödrar skil
jer sig avsevärt, vad åldern beträffar, 
från övriga fostermödrar, vilket fram
går av tab. P . I det närmaste 2/3 av dem 
är över 50 år mot 1/3 av de övriga. Vis
serligen är de fosterbarn, som vistas i 
anhörigas hem, äldre än de övriga men 
även om en jämförelse begränsas att 
gälla barn inom samma åldersgrupper, 
finner man att de barn, som vistas hos 
anhöriga, har äldre fostermödrar än de 
övriga. Detta beror givetvis på alt ett 
stort antal av dessa fostermödrar är far-
eller mormödrar till barnen. Så är t. ex. 
av fostermödrarna till barn som ej fyllt 
ett år och som vistas hos släktingar, nå
got mer än 57 9é fyllda 45 år mot blott 
ca 5 r/c av de övriga. Av fostermödrar 
till barn i åldern 12—16 år är mer än 
2/5 av dem, som är släkt med barnet, 
fyllda 60 år mot blott 1/5 av de övriga. 

Skillnaden i ålder mellan de båda sla
gen av fostermödrar visar sig också i 
att de, som är släkt med barnen, oftare 
saknar hemmavarande barn under 16 år 
(egna barn och övriga fosterbarn, adop-
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Tab. P. Fosterbarn i olika åldrar fördelade efter fostermödrarnas ålder, år 1953. 
Släktingar och övriga 

1 Härtill kommer 165 barn för vilka uppgift om fostermoderns ålder saknas. 
1 » » 135 b a r n » » » » » » » 

tiv- eller styvbarn) än de övriga. Detta 
framgår av nedanstående tablå, där 
mödrarna är procentuellt fördelade ef
ter barnantalet : 

1 ungefär 3/4 av fosterhemmen finns 
alltså inga andra barn än fosterbarnet. 
Inom bestående äktenskap med barn un
der 16 år kan man uppskatta andelen 
ett-barnsfamiljer till ca 48 %, två-barns
familjer till 33 % och flerbarnsfamiljer 
till 19 %. 

Vårdkostnaderna för fosterbarn (fos-
terlegan). För något mer än 1/3 av fos
terbarnen har barnavårdsnämnderna in
te lämnat någon uppgift om vårdkost
naden. Huruvida detta innebär, att nå

gon vårdavgift inte utgår, är dock ovisst. 
Då vårdavgift redovisats, har detta of
tast inneburi t att viss bestämd månads
avgift utgår, och endast för ca 4 c/c upp
ges beloppet vara skiftande. I ett fåtal 
fall redovisas engångsersättning. 

Vårdavgifternas storlek per månad 
framgår av tab. Q. Den var för hela ri
ket i genomsnitt 54 kr och högre i stä
derna, 60 kr, än på landsbygden, 52 kr. 
Den var inte obetydligt lägre i släkting
ars hem, där den var 46 kr, mot 61 kr i 
övriga fosterhem. Som framgår av ta
bellen var vårdavgifter på under 60 kr 
per månad ungefär dubbelt så vanliga i 
släktingars hem som i de övriga hem
men, där i stället vårdavgifter på 60 kr 
och däröver var lika eller ännu mera do
minerande. Av tabellen framgår dess
utom att fosterlegan för de nytillkomna 
och avgångna fosterbarnen låg över 
genomsnittet för samtliga fosterbarn. 

Som synes var fosterlegan avsevärt 
lägre än den avgift som kommunerna 
betalade för de barn som omhänderta-
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Tab. Q. Fosterbarn, för vilka vårdavgift utgår, fördelade efter vårdavgiftens storlek, år 1953 

gits och placerats i enskilda hem. Detta 
beror ju på att i det förra fallet så 
många av barnen vistas hos släktingar, 
där avgiften ofta blir relativt låg. 

Sedan 1946 har fosterlegan varje re
dovisningsår ökat, vilket också framgår 
av tabellen, ökningen har varit ca 74 % 
medan under samma tid levnadskostna
derna ökat med ca 30 %. Från år 1948 
erhåller dessutom fostermödrarna det 
allmänna barnbidraget, medan de där
emot dessförinnan inte tilläts göra av
drag för fosterbarnet i sin självdeklara
tion. Hela barnbidraget kan därför sä
gas utgöra ett nettotillskott som inte 
kommer till uttryck i statistiken. 

Historisk återblick 

Trots att antalet barn och ungdomar, 
som kunnat bli föremål för nämndernas 
ingripande, ökat från början av 1940-ta-
let, har antalet barn som blivit föremål 
för sådant visat en anmärkningsvärd 

konstans. År 1940 var antalet barn under 
21 år ca 1 944 000. Antalet hade år 1945 
ökat till 1 998 000 och var år 1950 uppe 
i 2 150 000. Av vidstående tablå fram
går att vid början av 1940-talet ca 40 000 
barn var föremål för ingripande, vilket 
är ungefär detsamma som år 1953. Vid 
mitten av 1940-talet var antalet visserli
gen nere i ca 37 000, den lägsta siffra 
som noterats sedan statistik började tö
ras år 1928, men avvikelsen får ju ändå 
anses vara mycket måttlig. 

Formerna för barnavårdsnämndernas 
ingripanden varierar emellertid. Sålun
da har den verksamhetsgren, som kallas 
»förebyggande åtgärder», expanderat 
starkt. Från år 1940 har antalet barn, 
som varit föremål för förebyggande åt
gärder, ökat med ca 155 %. De skydds-
uppfostrades antal, som var ca 6 500 år 
1940, har efter en ökning fram till 1946 
minskat och var år 1953 endast ca 300 
fler än år 1940. Däremot har de sara-
hällsvårdades antal, efter en kraftig 
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1 utgör nettoantalet barn. (utan dubbelräkning) —- s inkl. stockholmsbarn i andra kommuner 

nedgång fram till år 1948, ökat men är 
fortfarande ca 3100 färre än år 1940. 

Den bild av utvecklingen, som nian 
får genom att studera samtliga under 
ett är omhändertagna, (alltså inkl. de 
från föregående år kvarvarande), är 
dock mindre riktig. Om vårdtiden mins
kar genom att bättre behandlingsmeto
der kommer till användning vid skydds
uppfostran eller därigenom att den nöd 
som framtvingar samhällsvård blir mera 
tillfällig, så kan hela antalet omhänder
tagna minska eller vara tämligen kon
stant, även om antalet nytillkomna ökar. 
Större relevans vid en bedömning av 
utvecklingen äger alltså de siffror, som 
visar de nytillkomnas antal. Även dessa 
framgår av tablån. Antalet nytillkomna 

för skyddsuppfostran har sedan år 1946 
varit omkring 1 000 per år med undan
tag för år 1943, då antalet var över 
1 300. De samhällsvårdades antal har 
däremot för varje år alltsedan år 1940 
ökat, fram till år 1953 med ca 65 %. I 
nedanstående tablå är de omhändertag
na barnen (nytillkomna) och de övriga 
ställda i relation (per 1000) till hela 
antalet barn, som kan bli föremål för 
nämndernas verksamhet. Vid förebyg
gande åtgärder är här maximiåldern be
räknad till 21 år, vid skyddsuppfostran 
till 18 år och vid samhällsvård till 16 år. 

II. Barnavårdsmannaskap och bidragsförskott 

Barnavårdsmannaförordnanden. Sedan 
år 1917 skall barnavårdsman alltid för
ordnas för barn med utomäktenskap-
lig börd. År 1940 blev det också möjligt 
för barnavårdsnämnd att förordna bar
navårdsman för barn med inomäkten-
skaplig börd, såvida endast en av för

äldrarna har vårdnaden om barnet och 
denne själv gör framställning till nämn
den. I vissa fall kan nämnden, även utan 
att framställning görs, förordna om bar
navårdsman. Åldersgränsen är för båda 
grupperna av barn 18 år, men förord
nandet kan upphöra dessförinnan el-
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ler förlängas utöver denna ålder (till 21 
å r ) , om förhållandet det medger eller 
kräver. 

Vid slutet av år 1953 var barnavårds
man förordnad för ca 114 000 barn mot 
109 900 året innan, vilket innebär en 
ökning med 4 %. Förordnandena för 
uä-barn ökade från 85 934 till 86 892 och 
för iä-barn från 23 948 till 27 102. Hur 
utvecklingen varit under ett antal å r 
framgår av nedanstående tablå. 

I relation till befolkningen under 18 
år har alltså antalet barn med barna
vårdsman åter ökat sedan mitten av 
1940-talet. Medan antalet förordnanden 
för uä-barn sedan 1940-talets mitt varit 
relativt konstant, ha r däremot förord
nandena för iä-barn ökat mycket kraf
tigt, med mellan två å tre tusen per år. 

Ca 3/4 av iä-barnen hade föräldrar 
vilkas äktenskap upplösts genom skils
mässodom och 1/5 hade föräldrar som 
levde under hemskillnad. För något mer 
än en procent var en av föräldrarna död 
och för något över två procent rådde 
söndring i föräldrarnas äktenskap. 

Fastställande av faderskap. En av bar
navårdsmannens viktigaste uppgifter är 
att söka få faderskapet till utomäkten-

skapligt barn fastställt. Av uä-barnen ha
de ca 9/10 eller 78 883 faderskapet fast
ställt. För ungefär 85 % hade detta skett 
genom erkännande och för 15 % genom 
dom. För 8 009 barn var faderskapet 
icke fastställt. Av dessa var 2 049 ej fyll
da ett år, 1 360 ett men ej tre år, 4 195 
tre men ej sexton år och 405 fyllda sex
ton år. Andelen barn utan fastställt fa
derskap var större i städerna, 10 %, än 
på landsbygden, 8 %. 

Barnavårdsmännen. Antalet barna
vårdsmän var år 1953, som framgår av 
nedanstående tablå, på landsbygden 
1 669 och i städerna 327, vilket tillsam
mans gör 1 996. Under år 1953 har bar
navårdsmännens antal minskat med 143 
mot 1 559 under år 1952. Den under ett 
flertal år observerade process, som syf
tar till att fördela barnavårdsmanna-
skapen på ett färre antal händer och 
som påskyndades i anledning av kom
munreformen, har alltså fortsatt. Anta
let förordnanden i genomsnitt per barna
vårdsman har sedan år 1940 ökat från 11 
till 34 på landsbygden och i städerna 
från 67 till 174. För hela landet motsva
rar detta 57 barn per barnavårdsman mot 
16 år 1940. Att antalet barn per barna
vårdsman är så mycket större i städer
na än på landsbygden beror på att för
ordnandet i städerna ofta ges kommu
nala tjänstemän, vilkas huvudsakliga 
syssla det är att fungera som sådan. Så
lunda fanns vid årets slut i Stockholm 
34 barnavårdsmän, därav 3 manliga, 
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vilket innebär att i genomsnitt varje 
barnavårdsman hade 391 barn på sin 
lott. På landsbygden anlitas emellertid 
fortfarande i stor utsträckning kommu
nala förtroendemän. Man bör inte bortse 
från att befolkningstätheten i städerna 
gör det möjligt att låta en person vara 
förordnad för ett större antal barn än 
på landsbygden. 

Det kvinnliga inslaget bland barna
vårdsmännen har i städerna alltid varit 
mycket stort. Redan i början av 1940-
talet var mer än hälften av barnavårds-
männen där kvinnor, och andelen har 
sedermera ökat och var år 1953 något 
mer än 3/4. På landsbygden var år 1940 
1/10 av barnavårdsmännen kvinnor. Den
na andel har för varje år ökat men var 
vid slutet av år 1953 fortfarande blott 
1/4. Av samtliga 1 996 barnavårdsmän i 
hela riket var vid slutet av år 1953 
1 294 eller 2/3 män. 

Bidragsförskott. Om fader till ett utom-
äktenskapligt barn eller till frånskild 
kvinnas barn är förpliktad att betala un
derhållsbidrag enligt dom eller avtal men 
underlåter göra detta, så kan barna
vårdsnämnden, oberoende av moderns 
eller barnets ekonomiska ställning, för
skottera detta upp till ett visst belopp. 
Detta utgjorde under första delen av år 
1953 324 kr men höjdes från den 1 juli 
till 600 kr. I genomsnitt kunde alltså 
under året utgå 462 kr. Under året erhöll 
33 730 mödrar bidragsförskott för 43 545 
barn till ett belopp av 14,74 milj. kr. 
Jämfört med år 1952, då mödrarnas antal 
var 32 142 och barnens 40 192, ha r det 
utbetalda beloppet ökat från 9,35 milj. 
kr eller med närmare 58 %. Per barn 
var det genomsnittligt utbetalda be
loppet 339 kr år 1953 mot 233 kr året 
innan. 

Fäder till barn för vilka bidragsför

skott utgår är återbetalningsskyldiga till 
barnavårdsnämnderna eftersom dessa 
endast övertagit kvinnans fordran på 
mannen till den del denna motsvarar 
bidragsförskottet. Under året återkräv
de barnavårdsnämnderna från 23 036 fä
der 5,62 milj. kr, vilket är 1,86 milj. kr 
mer än föregående år, då 21 242 fäder 
helt eller delvis betalade av sin skuld. 
Det under året återbetalda beloppet ut
gjorde 39 % av det utbetalda beloppet 
mot 40 % under år 1952. 

Arbetsföreläggande. Enligt bvl. § 72 
mom. a kan arbetsföreläggande meddelas 
försumliga föräldrar, vilkas barn om
händertagits för samhällsvård eller 
skyddsuppfostran. Om arbetsföreläg
gande beslutar barnavårdsnämnd. Un
der året erhöll 112 föräldrar (fäder) 
meddelande om arhetsföreläggande. Av 
dessa fullgjorde 74 helt eller delvis sin 
underhållsskyldiget efter erhållet med
delande. Enligt mom. b i samma para
graf kan l iknande sanktioner vidtas mot 
de föräldrar som underlåter att fullgöra 
fastställd bidragsskyldighet mot sina 
barn. Enligt detta moment erhöll 1 560 
föräldrar meddelande om arbetsföreläg
gande men av dessa fullgjorde helt eller 
delvis 875 sin underhållsskyldighet. Bar
navårdsnämnderna begärde i 37 fall en
ligt mom. a och i 604 fall enligt mom. 
b handräckning för inställande till ar
bete men här i inberäknas även sådana 
om vilka beslut om arbetsföreläggande 
förelegat redan under tidigare år. Om ett 
arbetsföreläggande skall fullföljas och 
när så skall ske är nämligen något som 
måste avgöras från fall till fall, varför 
den tid som förflyter mellan föreläggan
det och handräckningen kan bli relativt 
lång. Av de begärda handräckningarna 
beviljades 21 enligt mom. a och 258 en
ligt mom. b under året. 
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III. Barnhemmen år 1953 

Varje landsting eller stad utom lands
ting har enligt barnavårdslagen § 40 
att svara för att ett tillräckligt antal 
barnhemsplatser finns tillgängliga inom 
resp. områden. De har därför att ut
arbeta en plan för barnhemsvårdens ord
nande, vilken skall underställas K. M:t 
för fastställande. Till sådana barnhem 
som är upptagna i dessa planer (»barn
hem inom barnhemsplanen») utgår stats
bidrag. Detta uppgick för budgetåret 
1953/54 till 4,1 milj. kr, därav 2,1 milj. k r 
till uppförande eller inrät tande av barn
hem och 2,0 milj. kr till driftbidrag. 
Till övriga barnhem (»barnhem utom 
barnhemsplanen») utgår inte statsbidrag 
i någon form. Nedanstående redogörelse 
bygger på uppgifter ur de årsredogörel-
ser barnhemmen lämnar till socialstyrel
sen, som är tillsynsmyndighet över den
na verksamhet. I redogörelsen behandlas 
enbart barnhemmen inom barnhemspla
nen. 

Barnhemmen indelas i fyra grupper : 
a) spädbarnshem, på vilka vårdas spä
da barn (ej fyllda 1 å r ) , som ej åtföljs 
av sina mödrar ; b) mödrahem, för vård 
av späda barn, som åtföljs av sina möd

rar samt väntande mödrar ; c) upptag
ningshem, för tillfällig vård och fostraii 
samt observation av barn som fyllt 1 år 
samt d) barnhem för varaktig vård, för 
vård och fostran under längre tid av 
barn som fyllt 1 år. I några fall före
kommer dessutom spädbarns- och möd
rahem, vilket är en kombination av a) 
och b) ovan. 

Antal barnhem m. m. Antalet barnhem 
vid slutet av år 1953 var 225 med till
sammans 5 010 platser, vilket framgår 
av tab. R. 

Jämfört med förhållandet vid slutet av 
år 1952 har antalet barnhem minskat 
med ett och antalet platser med 139. 

Landstingen svarade vid slutet av år 
1953 för driften vid 95 barnhem (42 % 
av samtliga), föreningar o. stiftelser vid 
G4 (28 % ) , kommunerna vid 54 (24 %) 
medan barnavårdsförbunden blott hade 
ansvaret för driften vid 12 (5 9c) av 
barnhemmen. Av hela antalet platser för
fogade landstingen över 38 9c, förening
ar 25 9c, kommuner 32 9c och barna-
vårdsförbunden 4 9c. 

Tab. R. Barnhemmen vid slutet av år 1953 
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I ovanstående tablå visas hemmens 
och platsernas fördelning på olika slag 
av barnhem. 

Ca 45 9é av barnhemmen och något 
mer än hälften av platserna är alltså att 
hänföra till upptagningshem, IM av 
hemmen men knappt 1/5 av platserna 
till hem för varaktig vård medan 1/7 
av hemmen resp. platserna avser späd
barnshem. 1/10 av hemmen är mödra-
hem medan knappt hälften så många 
är mödra- och spädbarnshem. 

De flesta av kommunernas vårdplat
ser finns på upptagningshemmen (68 %) 
men relativt många också på spädbarns-
hemmen (17 9c). Så är förhållandet 
även för landstingens del men dt-ssa 
har också en stor andel platser på hem 
för varaktig vård (15 % ) . Den största 
andelen sådana vårdplatser (41 %) har 
emellertid föreningarna, vilka i stället 
blott har 36 % av platserna förlagda 
till upptagningshemmen. Barnavårdsför

bunden har inga spädbarnshem men för
utom en stor andel platser på upptag
ningshem (66 9é) har dessa också re
lativt många av platserna förlagda till 
mödrahem (17 %) samt mödra- och 
spädbarnshem (10 % ) . Som ovan 
nämnts disponerar emellertid barna
vårdsförbunden blott 213 platser. 

Omsättning, beläggning m. m. Under 
året vårdades på barnhemmen 14 676 
barn och 1 488 mödrar eller blivande 
mödrar. Motsvarande antal ett år tidi
gare var 14 338 barn och 1343 möd
rar . I nedanstående tablå visas hur de 
vårdade fördelade sig på olika slag av 
barnhem samt hur stor andel av de 
under året vårdade som fortfarande var 
inskrivna vid slutet av året. Om i det 
sistnämnda fallet ett högt relationstal 
erhålles innebär det att den genom
snittliga vårdt iden är hög medan mot
satsen är fallet då relationstalet är lågt. 
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Tab. S. Beläggning (medelantalet vårdade per dag i procent av antalet disponibla platser) på 
barnhem av olika slag, år 1953 

De flesta barnen eller närmare 3/5 
vårdades alltså på upptagningshem me
dan knappt 1/5 var på spädbarnshem 
och resten tämligen jämnt fördelade på 
övriga barnhem. Av mödrarna erhöll 3/4 
sin vård på mödrahem och blott 1/4 på 
mödra- och spädbarnshem. Vad omsätt
ningen beträffar var denna lägst på 
hem för varaktig vård. Av de där under 
året vårdade var närmare hälften fort
farande kvar vid årets slut. Omsätt
ningen var betydligt högre på de övriga 
typerna av barnhem. Blott ca 1/5 av 
de barn som vårdades där, var fortfa
rande kvar vid slutet av året. På mödra-
hemmen var vårdtiden kortare för bar
nen än för mödrarna medan förhållan
det var det motsatta på mödra- och späd
barnshemmen. På de förra kan ju mo
dern vistas även innan barnet fötts men 
moder och barn skrivs ut samtidigt. På 
de senare däremot kan barnet vistas 
även sedan modern lämnat hemmet. 

Beläggningen visar i vilken utsträck
ning hemmen utnyttjats och erhålles ge
nom att sätta medelantalet vårdade per 
dag i relation (%) till antalet platser. 
Resultatet redovisas i tab. S. Av denna 
framgår att under året i genomsnitt 3/4 
av platserna utnyttjats. Beläggningen var 
högst på spädbarnshem, hem för var
aktig vård samt mödra- och spädbarns
hem där 77—80 % av platserna utnytt

jades mot på mödrahem och upptag
ningshem 69—73 %. Högsta beläggning
en hade hem som tillhörde föreningar 
o. dyl. med 80 % mot 72—73 <?'<- på de 
övriga. I de fall där beräkningarna grun
dar sig på fem eller färre hem i grup
pen har procenttalet satts inom paren
tes. 

Barnens och mödrarnas ålder. Barn 
som vårdas på spädbarnshem, mödra
hem samt mödra- och spädbarnshem är 
samtliga i åldern under 1 år. När bar
nen överskridit denna ålder måste de 
nämligen enligt bestämmelserna utskri
vas till föräldrahem, fosterhem eller för 
vård på annat håll. Av tab. T framgår 
i vilken ålder de vid årets slut på upp
tagningshem och hem för varaktig vård 
kvarvarande barnen är. Man finner här 
att barnen på upptagningshem är avse
värt yngre än de barn som vistas på 
hem för varaktig vård. Av de förra var 
1/3 ej fyllda 3 år mot blott 110 av de 
senare. På hem för varaktig vård är i 
stället 2/5 av barnen 10 år eller äldre 
mot knappt 1/5 av barnen på upptag
ninghem. Av upptagningshemmen tycks 
sådana som drivs av föreningar och 
kommuner ha en större andel barn under 
7 år (72 resp. 60 %) än de övriga (56 
—58 % ) . 

De under året inskrivna mödrarnas 
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Tab. T. Vid 1953 års slut på barnhem kvarvarande barns ålder 

ålder framgår av tab. U. Av de 1 099 möd
rarna var 1/10 ej fyllda 18 år, knappt 
1/5 i åldern 18—19 år, något över 2/5 
i åldern 20—24 år och resten fyllda 25 
år. Andelen unga mödrar (under 20 år) 
är större (1/3) på mödrahem som tillhör 
landsting och barnavårdsförbund än på 
övriga mödrahem (1/5). På kommuner
nas hem är hälften av mödrarna 20—24 
år och på föreningarnas är något mer 
än 1/3 fyllda 25 år. 

Varifrån barnen kommer vid inskriv
ningen och vart de tar vägen efter ut
skrivningen. Närmare 3/4 av de barn som 
under året inskrevs på barnhem kom 
från föräldrahem, vilket framgår av tab. 
V. Av de barn som skrevs in på späd

barnshem gäller detta emellertid blott 
ungefär hälften av barnen. Mer än 2/5 
kom i stället från vad som i tabellen 
kallas »annat håll», vilket, när det gäl
ler spädbarn, i de flesta fall betyder för
lossningsanstalter o. dyl. Ca 5 % kom
mer från annat barnhem, vilket får an
tas vara mödrahem, där ju barnen en
dast får stanna så länge modern också 
vårdas där. Till upptagningshemmen 
kommer övervägande antalet barn direkt 
från föräldrahem (83 %) eller foster
hem (7 9c) medan 6 % kommer från 
»annat håll», vilket, när det gäller barn 
över 1 år , förmodligen är sjukhus efter 
erhållen vård. Till hem för varaktig vård 
kommer 3/5 av barnen från sina föräld
rahem och något mer än 1/5 från andra 

Tab. U. Under år 1953 på barnhem inskrivna mödrars ålder 
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Tab. V. Varifrån under år 1953 på barnhem inskrivna barn kommit 

barnhem. Mer än 1/10 av barnen kommer 
från fosterhem. 

Ca 70 % av de barn som under året 
skrevs ut från barnhemmen överlämna
des till föräldrahemmen, vilket framgår 
av tab. X. Skillnaderna mellan barnhem 
av olika slag är emellertid även här sto
ra. Av barnen som skrevs ut från späd
barnshemmen, vilket ju måste ske senast 
när barnet fyller 1 år, kom således blott 
3/5 till sina föräldrahem medan ungefär 
1/4 överlämnades till fosterhem och 
knappt 1/10 till andra barnhem, i regel 
upptagningshem. 

Från upptagningshemmen överlämna
des 3/4 av de utskrivna barnen till för
äldrarna medan ca 15 % blev foster
barn. Ca 3 % överlämnades till annat 
barnhem och 5 % till annat håll me
dan tillsammans ett par procent över
lämnades till ungdomsvårdsskola, psyko
pat- och sinnesslöanstalter. Av de från 
hem för varaktig vård utskrivna bar
nen kommer blott hälften till föräld

rarna och inte mindre än 28 % till 
fosterhem. Relativt många (5 %) kom
mer till annat barnhem, och inte mindre 
än 1/10 till sjukhus för vård. En större 
andel (4 %) än vad som gällde barn 
från övriga barnhem kommer till sinnes-
slöanstalt. 

Skolförhållandena. Som framgick av 
tab. T, vilken visar barnens ålder, är 
en stor del av de barn som vårdas på 
barnhem i skolpliktig ålder. Vid ett par 
barnhem, där särskilt besvärligt klientel 
förekommer, finns skola inrymd men 
på det stora flertalet hem får barnen 
medfölja undervisningen i de skolor som 
finns i barnhemmets närhet. Antalet 
barn som vid 1953 års slut redovisats 
som elever vid någon skola var 948, vil
ket framgår av tab. Y. 

Av barnen på upptagningshem åtnjöt 
81 % undervisning i folkskolas normal
klasser medan 17 % fick undervisning 
i hjälpklass. På hem för varaktig vård 

Tab. X. Varthän under år 1953 från barnhem utskrivna barn tagit vägen 
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Tab. Y. Skolförhållanden för vid 1953 års slut på barnhem kvarvarande barn 

var andelen barn i hjälpklass betydligt 
större, nämligen 37 9c, medan 57 % 
erhöll undervisning i normalklass. Enligt 
skolöverstyrelsens statistik erhåller blott 
ett par procent av samtliga skolpliktiga 
barn i hela riket undervisning i hjälp-
klasser. Blott ett ringa antal av barn
hemsbarnen var elever på sinnesslösko-
la eller på andra skolor (yrkesskola, re
alskola ni. m.) 

Personalen. Personalen vid barnhem
men utgjordes vid slutet av år 1953 av 
1 775 heltids- och 101 deltidsanställda. 
Förutom den personal, som har den di
rekta vården om hand (föreståndarin
nor, sköterskor och biträden) samt köks
personal, har även kontorspersonal, vakt

mästare, hantverkare m. fl. medräknats, 
om de uppbär lön och har regelbunden 
arbetstid. Däremot har inte arvodesan-
ställda med varierande arbetstid med
räknats. Oftast gäller detta läkare, kassö
rer, redogörare m. fl. För att få en 
uppfattning om personalåtgången vid 
barnhemmen kan man sätta antalet an
ställda i relation till medelantalet vår
dade per dag. Härvid får man förut
sätta att personalens storlek vid slutet 
av året är representativt för varje tid
punkt under året. Man får då till resul
tat att för vården av 100 "vårdade er
fordras 48 anställda. Personalens storlek 
torde emellertid mer bestämmas av an
talet vårdplatser än av antalet vårdade. 
I nedanstående tablå redovisas alltså 
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Tab. Z. Medelkostnad per vårddag på barnhem av olika slag, år 1953 

antalet heltidsanställda per 100 vårdplat
ser, varvid också en fördelning av den 
heltidsanställda personalen på barnhem 
av olika slag och på olika grupper gjorts. 

Antalet anställda på 100 vårdplatser 
är alltså i medeltal 35. Personalåtgång
en är dubbelt så stor på spädbarnshem-
nien (41) som på mödrahemmen (21). 
Det är tydligen så att på mödrahemmen 
(och även på mödra- och spädbarns-
hemmen) mödrarna själva kan hjälpa till 
med diverse förekommande sysslor, vil
ket också är fallet med de äldre barnen 
på upptagningshein och hem för var
aktig vård där 37 resp. 34 anställda 
finns på 100 vårdplatser. Antalet an
ställda på 100 vårdplatser kan före
falla väl högt. Man bör emellertid kom
ma ihåg att barnen på barnhemmen, i 
likhet med alla andra barn, fordrar till
syn dygnet runt. De anställda får arbeta 
i skift vilket innebär att vid ett visst 
ögonblick antalet anställda på 100 vård
platser är betydligt lägre än siffrorna 
i tablån lämnar uppgift om. 

Vårdkostnaderna. Uppgifter har in
hämtats om utgifterna för driften un
der året. Från dessa har dragits de ut
gifter barnhemmet haft för personalens 

pensionering samt utgifter för förhyrda 
lokaler, antingen dessa avser den lokal 
där verksamheten bedrivits eller perso
nalbostäder. I den utsträckning barn
hemmen redovisat ränteutgifter samt 
amorteringar eller avskrivningar för eg
na fastigheter har även dessa dragits 
från. Däremot ingår i utgiftssumman ut
gifter för fastighets normala underhåll. 
Vidare har de inkomster fråndragits 
som barnhem i vissa fall erhåller som 
ersättning från personal och anstalter 
för kost och tvätt. Det kvarstående be
loppet har dividerats med det antal vård
dagar som barnhemmet redovisat, var
vid den genomsnittliga kostnaden per 
vårddag erhållits. Resultatet redovisas 
i tab. Z. 

Den genomsnittliga kostnaden per 
vårddag var sålunda ca 1C kr. Den högs
ta medelkostnaden, ca 19 kr, redovisar 
kommunernas barnhem och den lägsta, 
14 kr, barnhem tillhörande föreningar. 
Av de olika barnhemmen redovisar 
mödra- och spädbarnshemmen den lägsta 
kostnaden, ca 14 kr. Den högsta kost
naden hade kommunernas hem för var
aktig vård, ca 24 kr, och den lägsta de
ras mödra- och spädbarnshem, ca 11 kr. 
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IV. Ungdomsvårdsskolorna år 1953 

Antalet ungdomsvårdsskolor, elevplat-
ser och elevantal vid dessa vid slutet av 
ar 1951, 1952 och 1953 framgår av ne
danstående tablå. 

Av klientelet befinner sig ca 10 <?• på 
skolorna. Övriga är utackorderade eller 
villkorligt utskrivna. Genom en sorg-
fä I lig gallring vid intagningsförfarandet 
och en allt mer omfattande rådgivning 
åt barnavårdsnämnderna med anvisan
de av andra möjligheter än ungdoms
vårdsskola har även under året antalet 

nvintagna kunnat hållas lågt. Antalet 
avgångna var även under å r 1953 stör
re än antalet nvintagna, varför en fort
satt minskning av elevantalet kan kon
stateras. Minskningen var dock något 
mindre än under föregående år. 

De förändringar som under år 1953 
inträffat framgår av nedanstående iablå, 
där motsvarande förändringar under år 
1952 står inom parentes: 

Antal elever som under år 1953 (1952) 
nyintagits 414 (403) 
återintagits efter utac.kordering eller 

villkorlig utskrivning 325 (348) 
utackorderats 72 (65) 
villkorligt utskrivits 673 (683) 
slutligt utskrivits 391 (403) 
utskrivits för avtjänande av straff, 

för vård på annan anstalt m. in. 98 (109) 

Elevernas fördelning efter ålder och 
kön var vid slutet av år 1953 följande: 

Pojkarna, som utgör ca 70 av samtliga, 
var som synes yngre än flickorna. 

De barn som är elever vid ungdoms
vårdsskolor har av barnavårdsnämnden 

omhändertagits för skyddsuppfostran på 
grund av visad vanart. På vilket sätt 
denna vanart tagit sig uttryck framgår 
i grova drag av nedanstående tablå. Fle-
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ra vanartsfaktorcr har i vissa fall redo
visats men den procentuella fördelning
en är gjord på basis av antalet elever. 

Som allmänt svårfostrade karakterise
ras således hälften av pojkarna och 3,5 
av flickorna. Den vanligaste orsaken till 
omhändertagandet av pojkarna är egen
domsbrott, såsom stölder och billån, un
der det att sexuell vanart är en vanlig 
orsak till omhändertagandet av flic
korna. I gruppen »annan vanart» ingår 
bland annat eldsanläggning, ligabrott 
in. in. 

Den tid de 391 elever, som slutligt ut-
skrevs under år 1953, vistats på ung
domsvårdsskola, varit utackorderade el
ler villkorligt utskrivna framgår av tab
lån nedan: 

Praktiskt taget samtliga elever som 
slutligt utskrevs hade alltså dessförin
nan blivit villkorligt utskrivna. På sko
lan hade de i genomsnitt tillbringat ca 
20—21 månader, varefter de varit vill
korligt utskrivna under en tid av ca 20 
månader. 

Utkom från trycket den 12 maj 1955 
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