


 

Samhällets barnavård år 1958. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012. 
 

urn:nbn:se:scb-sambar-1958 
 

 

INLEDNING  

 
TILL 

 

Samhällets barnavård / Kungl. Socialstyrelsen = [Public child 

welfare] / [Social Welfare Board]. – Stockholm, 1934-1962. – 

(Sveriges officiella statistik). 

Täckningsår: 1928-1960. 

År 1931, år 1934 utgiven av Statistiska centralbyrån. 

1931-1949 med innehållsförteckning och sammanfattning på 

franska. 1950-1960 med innehållsförteckning och 

sammanfattning på engelska.  

1937-1949 med parallelltitel på franska: Protection de 

l’enfance. 1951-1960 med parallelltitel på engelska: Public 

child welfare. 
 

Efterföljare: 

Socialhjälpen / Kungl. Socialstyrelsen = [Social assistance] / [Social 

Welfare Board]. – Stockholm, 1959-1962. – (Sveriges officiella statistik). 

Täckningsår: 1957-1960 

 

Socialvården / Statistiska centralbyrån = Social welfare statistics / National 

Central Bureau of Statistics. – Stockholm, 1963-1983. – (Sveriges officiella 

statistik). 

Täckningsår: 1961-1981 



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

SOCIALVÅRD 

SAMHÄLLETS BARNAVÅRD 

ÅR 1958 

KUNGL. SOCIALSTYRELSEN 

STOCKHOLM 1961 



OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN 

SOCIAL WELFARE 

PUBLIC CHILD WELFARE 

1958 

SOCIAL WELFARE BOARD 

STOCKHOLM 1961 

KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 



FÖRORD 

Socialstyrelsen framlägger härmed berättelse angående samhällets bar
navård år 1958. 

Inom styrelsen har ledningen av hithörande arbeten handhafts av förste 
aktuarien Linnea Jonsson, under vilkens överinseende berättelsen utarbetats 
av amanuensen Marianne Elg. 

Stockholm i oktober 1960. 

ERNST BEXELIUS 

ERLAND V. H O F S T E N 

+1—601612 





INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Sid. 

I. Barnavårdsnämndernas verksamhet en

ligt barnavårdslagen 9 
Primärmaterialet 9 
Barnavårdsnämnderna och den rä t ts 

liga grunden för deras ingripande 9 
Förebyggande åtgärder 9 
Skyddsuppfostran 12 
Samhällsvård 16 
Vårdkostnader för omhändertagna 

barn 19 
Fosterbarn under lokal tillsyn 20 
Allmän översikt 23 

II. Barnavårdsmannaskap och bidragsför
skott 25 

III. Barnavårdsanstalter 29 
Barnhem 29 
Barnkolonier 35 
Barnavårdsanstalter för halvöppen 

barnavård 38 
IV. Ungdomsvårdsskolor 41 

CONTENTS 

Page 
I. The activity of the Child Welfare Com

mittees according to the Child Welfare 
Act 9 
Primary material 9 
The Child Welfare Committees and 

the Child Welfare Act 9 
Preventive actions 9 
Protective upbringing 12 
Social protection 16 
Costs incurred in caring for the children 19 
Foster children 20 
General survey 23 

II. Child welfare guardians and main
tenance advances 25 

III. Children's homes, holiday camps and 
day nurseries 29 

Children's homes 29 
Children's holiday camps 35 
Day nurseries and nursery schools 38 

IV. Reformatory schools 41 



Summary in English 

Legislation on Public Child Welfare 

The most important measure dealing 
wi th public child welfare is the Child 
Welfare Act of 192-1 (with amendments ) . 
Under this Act each municipal i ty must set 
up a Child Welfare Committee which, in 
special cases, may interfere and provide 
protection, care or education for children 
and adolescents either by taking preventive 
action or by taking charge of them for 
protective upbringing or social protection. 
The Child Welfare Committees are also 
responsible for the supervision of the care 
of foster children. 

Other legislation lays down tha t the 
duties of the Child Welfare Committees 
are to include the appointment of child 
welfare guardians and the hearing of cases 
regarding maintenance advances, the advance 
allowances for children. 

Preventive action, for children under 18, 
can consist of a warning to the parents , a 
warning to the child, an order to util ize a 
suitable inst i tut ion designed to supplement 
home t ra ining (e.g. day nurseries, vocation
al welfare schools, etc.j or to provide the 
child wi th a suitable occupation prescribed 
by the Child Welfare Committee. Persons 
aged 18—21 may be charged by the Com
mittee to live an orderly life or, when 
required, work may be found for them. 
Protective upbringing may be resorted to 
when the circumstances war ran t inter
ference even without the consent of the 
parents . Recourse is had to this measure 
not only in all cases of delinquency or 
where children are in danger of becoming 
del inquents but also in cases of mal t rea tment 
and serious neglect or of some other danger 
to life or health. Preventive action should 
have been tried before a person is taken in 
charge for protective upbr inging; no one 
is to be removed from his home unt i l it has 
proved impossible to obtain correction in 
any other way. Where an allowance alone 
is insufficient, a child improperly cared for 
or in need of special care may be taken 
charge of for social protection. This, how
ever, a lways requires the consent of the 
parents . 

By foster child is meant every child less 

than 16 years of age who is brought up in 
a private home other than that of his 
parents or by a specially appointed 
guardian. Children taken charge of for 
protective upbringing or social protection 
who are boarded out in private homes 
wi thin the district of the responsible Child 
Welfare Committee do not come under the 
Committee in its capacity of supervisor of 
foster children. 

Preventive action 

In the course of 1958 the Child Welfare 
Committees resolved to take preventive 
measures in 12 464 cases. This corresponds, 
on an average, to 5.3 of every 1 000 children 
under 21. The cities of Stockholm and 
Malmo accounted for the highest frequency 
wi th respectively 8.9 and 8.0 resolutions 
per 1 000 children, while the corresponding 
figure in Gothenburg was 2.2 per 1 000 
children. 

Of these children 80 per cent were boys. 
The most common action taken ei ther 
separately or in combinat ion with other 
measures, was the probat ion order, whicli 
was applied in the case of 54 per cent of 
the children. In the major cities practically-
all the children concerned were placed 
under probation whereas it was less com
mon in the rura l districts. 

Approximately 10 per cent of the chil
dren against whom preventive action was 
enforced in 1958 had not yet reached their 
10th year, while 77 per cent had passed 
their 13th year. 

Protective upbringing 

In 1958, for the whole year or for par t 
of it, about 7 600 children were taken charge 
of for protective education and t ra ining. 
On an average, this corresponds to 3.3 out 
of every 1 000 children below the age of 21. 
The highest frequency is recorded for Goth
enburg wi th 6.0 per 1 000 children as 
against 5.5 tor Stockholm and 4.6 for 
Malmo. 

In respect of 1 554 of the children the 
order to take charge of them was made 
during 1958. About 19 per cent of the chil-
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dren had not yet reached the age of 7, while 
66 per cent had passed their 13th year. 

The most common reasons for children 
being taken charge of for protective up
bringing were cases of mal t rea tment and 
the serious neglect of children under 16 
years and also all cases of misconduct by 
children under 18 (respectively 44 and 41 
per cent) . 

Approximately 57 per cent of the chil
dren who were taken charge of protective 
upbringing were cared for in private homes, 
18 per cent in children's homes, 23 per cent 
in reformatory schools, while 12 per cent 
received care in other inst i tut ions, e.g. 
hospitals, mental inst i tut ions etc. During 
the first year of t rea tment the proport ion 
of children in children's homes is consider
able. Of the children taken in hand in 1958, 
35 per cent were cared for in children's 
homes. 

Social protection 

In 1958 23 743 children received social 
protection; th is corresponds to 12.9 per 1 000 
children who had not reached the age of 
16. The proport ion is highest in Gothen
burg wi th about 28 per 1 000 children, while 
in Stockholm and Mai mo the corresponding 
figures are 26 and 20 per 1000 children 
respectively. About 91 per cent of the chil
dren had been taken charge of owing to 
economic distress at home or need for 
protection. 

During 1958 9 329 children were taken 
charge of for social protection. About 68 
per cent of these children had not reached 
the age of 7. The major i ty of the children, 
68 per cent, went to children's homes, 
while 34 per cent received care in private 
homes and 5 per cent in some other inst i tu
tions. 

The provisions of social protection is of 
short durat ion, 2.1 years on an average, 
especially in the major cities. In Stock
holm, Gothenburg and Malmo about 71 per 
cent of the children who were looked after 
in 1958, were discharged in the same year, 
while the corresponding proportion in the 
rura l distr icts was 39 per cent. 

Costs incurred in caring for the children 

The cost of providing care, e.g. protective 
upbringing and social protection, amounted 

during the year to about 22 mill ion crowns. 
Of this sum, 20.4 mill ion crowns consisted 
of the cost of child care in private homes 
or other inst i tut ions, while 1.8 mill ion 
crowns covered expenditures on equipment, 
travell ing expenses etc. 

Supervision of foster children 

The number of foster children, i.e. chil
dren brought up in homes other than their 
parents ' home, amounted to 27 000 on the 
31 of December 1958. Of these, about 5 500 
were taken charge of and placed in private 
homes in the municipali ty in which the 
Child Welfare Board had ordered action 
to be taken, and about 2 000 children were 
taken into the care of the Child Welfare 
Board in Stockholm and placed outside the 
city. All these children were exempted from 
the local ar rangements for supervision of 
foster children. Thus, there remain about 
19 500 children who are foster children in 
the t rue sense of the te rm. This corre
sponds, on an average, to 10.6 of every 1 000 
children under 16. 

About 56 per cent of the foster children 
were born out of wedlock. About 27 per 
cent of the children had not reached the 
age of 7, and 28 per cent had reached their 
13th year. During 1958 approximately 4 400 
children were registered as foster children. 
55 per cent of these were under 7 years 
old. About 53 per cent of the children lived 
wi th relatives, and for 61 per cent of the 
children their relatives, usual ly their 
mothers, had provided the foster homes. 

Child welfare guardians and 
maintenance advances 

A child welfare guardian is appointed for 
the children of unmarr ied mothers and in 
special cases for children born wi th in a 
marr iage. At the end of 1958 child welfare 
guardians were appointed for 38 500 chil
dren born in wedlock, and for 90 200 born 
out of wedlock. 

At the end of 1958 there were in all 1 619 
child welfare guardians, 959 of whom were 
men and 690 women. In the ru ra l distr icts 
the female guardians were relatively few 
(33 per cent) , whereas they were in the 
majori ty in the towns (82 per cent ) . 

If the father of an il legitimate child or 

+2—606112 
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divorced father fails to pay the maintenance 
he has been ordered or has agreed to 
contribute, the Child Welfare Committee 
grants maintenance advances. In 1958 the 
maximum rate was 720 crowns per year 
and child. In 1958 there were about 65 800 
children with maintenance advances. The 
sum granted was 36 million crowns. Fathers 
with maintenance obligations repaid 17.6 
million crowns in 1958. 

Children's homes, country camps and day 
nurseries 

Special arrangements, approved by the 
national authority, are made for the organi
zation of children's homes in each county. 
At the end of 1958 there were 193 children's 
homes, with a total of 4 426 places, in the 
whole country. Of the 193 children's homes 
36 were infants' homes for the care of babies 
who are not accompanied by their mothers, 
22 were maternal homes for care of infants 
with mothers and 7 were a combination 
between the two. 88 were prooisional 
homes for temporary care, training and ob
servation of children one year old or more 
and 40 permanent homes for care and 
training of children aged one year or more 
for a longer period of time. 

During 1958 9121 children entered the 
children's homes. Most of them (71 per 
cent) came from their own homes while 
19 per cent came from hospitals and other 
institutions. 

Children's holiday camps are open in the 
summer. At the end of 1958 there were 610 
camps with a total of 24 100 places. About 
35 000 children stayed at these country 
camps with a mean stay of 38 days. About 
20 per cent of the children had not reached 
the age of 8, while 66 per cent were be
tween 8—11 years of age. 

In 1958 there were 315 dag nurseries for 
the whole-day care of children under school 
age, 795 nursery schools for several hours 
a day for children between 4 och 7 years 
of age and 126 play-centres for school
children in after-school hours. These in
stitutions provided a total of 46 900 places. 
Most of these institutions are found in 
Stockholm and Gothenburg (about 40 per 
cent). 

Reformatory schools 

Juvenile delinquents who have been taken 
charge of for protective education and who 
it has not been thought advisable to board 
out in foster homes or children's institu
tions are usually taken to some reformatory 
school. At the end of 1958 there were 22 
schools with a total of 728 places, 70 per 
cent being for boys. At the same time the 
reformatory schools had 1 502 pupils, 143 of 
whom were boarded out in private homes and 
609 discharged on probation. The other 750 
stayed in the schools. Of the pupils in 
school 64 per cent were between 15—17 
years of age. During 1958 538 new pupils 
were admitted to the reformatory schools. 



I. Barnavårdsnämndernas verksamhet enligt barnavårdslagen 

Primärmaterialet 

Barnavårdsstatistikens primärmaterial 
utgörs av uppgifter, som barnavårds
nämnderna varje år lämnar till socialsty
relsen. De flesta uppgifterna hämtas från 
nämndernas förteckningar över barn och 
ungdom, som varit föremål för ingri
pande i en eller annan form enligt bar
navårdslagen. Dessutom förekommer 
uppgifter om barnavårdsmannaskap, bi
dragsförskott m. m. Blanketten för år 
1958 har undergått en del förändringar 
jämfört med 1957 års blankett. 

Barnavårdsnämnderna och den rättsliga 
grunden för deras ingripande 

Enligt barnavårdslagen av år 1924 
(med därefter införda ändringar) skall 
en barnavårdsnämnd finnas i varje kom
mun. Nämnden skall bestå av a) en le
damot av kommunens socialnämnd, b) 
en inom kommunen anställd präst, c) 
en vid kommunens folkskolor anställd 
lärare eller lärarinna samt d) tjänstelä
kare 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 rå
dande förhållandena i avseende å barns 
och ungdoms vård och uppfostran» samt 
att i särskilda fall ingripa för att bereda 
skydd, vård eller uppfostran åt barn och 
ungdom antingen genom förebyggande 
åtgärder eller genom omhändertagande 
samt att utöva tillsyn över fosterbarns
vården och över inom kommunen be
lägna barnavårdsanstalter. Den omhän

dertagande verksamheten kan ha for
men av skyddsuppfostran eller sam-
hällsvård. Omhändertagande för skydds
uppfostran omfattar enligt 22 § 

a) barn under 16 år, som i föräldra
hemmet misshandlas eller utsätts för all
varlig vanvård eller annan fara till 
kroppslig eller själslig hälsa; 

b) barn under 16 år, som på grund 
av föräldrarnas 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 för dess tillrättaförande; samt 

d) person i åldern mellan 18 och 21 
år, som för ett oordentligt, lättjefullt 
eller sedeslöst liv eller eljest visar svår 
oart och beträffande vilka särskilda åt
gärder från samhällets sida krävs för 
deras tillrättaförande. 

Omhändertagande för samhällsvård 
(29 §) förekommer för barn under 16 
år, som 

a) på grund av föräldrarnas sjukdom, 
liknöjdhet eller oförmåga eller eljest i 
hemmet rådande förhållanden utsätts för 
nöd, eller 

b) till följd av sjukdom, vanförhet 
eller annan kroppslig eller andlig brist 
eller svaghet är i behov av vård, samt 

c) för barn som är i behov av vård, 
därför att föräldrarna övergivit det eller 
avlidit. 

Förebyggande åtgärder 

I de fall då barnavårdsnämnden anser 
rättelse möjlig utan att barn, som åtyf-
tas i 22 §, behöver skiljas från hem
met, kan den besluta om förebyggande åt-
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Tab. A. Barn och ungdom som varit föremål för förebyggande åtgärder under år 1958, länsvis 

1 Folkmängden 31/„ 1958. Denna befolkningsfördelning bygger på från RFA erhållna uppgifter 
om den länsvisa folkmängden i åldersgrupperna under 16 år och 16—19 år. 

gärder enligt 23 §. I annat fall omhänder
tas barnet för skyddsuppfostran. Med 
förebyggande åtgärder förstås, att för
äldrarna tilldelas en allvarlig förma
ning att bättre ta hand om sina ba rn 
eller att barnet ges en allvarlig varning. 
Nämnden kan också föreskriva, att bar
net skall tillbringa viss tid i barnträd
gård, daghem eller l iknande institution 
eller hålla sig till viss av nämnden be
stämd lämplig sysselsättning. Ungdomar 
mellan 18 och 21 år tillhålls att föra ett 
ordentligt liv samt er inras om de på

följder som i annat fall kan inträda. Om 
de saknar arbete, skall nämnden försöka 
hjälpa dem att anskaffa lämpligt sådant. 
Nämnden kan också ställa barnen eller 
ungdomarna under övervakning. Kombi
nation mellan ovan nämnda åtgärder är 
vanlig. 

Verksamhetens omfattning. Av tabell 
A framgår att barnavårdsnämnderna vid
tagit förebyggande åtgärder mot 12 464 
barn och ungdomar under år 1958 mot 
11 280 föregående år. Denna ökning på 
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Tab. B. Barn och ungdom som varit föremål för förebyggande åtgärder fördelade efter område och 
ålder, år 1958 

knappt 1 200 barn och ungdomar kom
mer i huvudsak på områden, som tidi
gare redovisat relativt få barn med före
byggande åtgärder. 

Det relativa antalet barn och ungdo
mar med förebyggande åtgärder varierar 
avsevärt från län till län, vilket framgår 
av tabell A. I genomsnitt omfattade den 
förebyggande verksamheten 5,3 av 1 000 
barn och ungdomar under 21 år. Lägst 
var relationstalen i Kronobergs län (1,5) 
samt Hallands län och Göteborgs stad 
(2,2). Stockholm och Malmö hade högs
ta relationstalen (8,9 resp. 8,0). 

Åldersfördelning m. m. Av tabell B 
framgår att 10 % av de nytillkomna 
barnen som varit föremål för förebyg
gande åtgärder ej fyllt 10 år och att 
huvudparten av barnen (77 %) var 13 
år eller äldre. Barnen i de tre största 
städerna är dessutom väsentligt yngre än 
på andra håll ; 22 % av barnen hade ej 
fyllt 10 år. Av samtliga nytillkomna er
höll 3 761 (40 %) övervakning. 

Den relativa andelen nytillkomna barn 
inom olika åldersgrupper som varit fö
remål för förebyggande åtgärder, redo

visas i nedanstående tablå, liksom an
delen pojkar i varje åldersgrupp. 

Av tablån framgår att den högsta 
frekvensen ingripanden förekom bland 
10—17-åringarna med 13,1 ingripanden 
per 1 000 ungdomar, men även bland 
13—15-åringarna var antalet åtgärder 
stort (9,2 per 1 000 ba rn ) . 

Av de barn och ungdomar som var 
föremål för förebyggande åtgärder var 
9 936 pojkar (80 %) och 2 528 flickor. 

Åtgärdernas art. Barnens fördelning 
efter åtgärdernas art redovisas i tabell C. 
Därvid framgår att förebyggande över
vakning och varning är de vanligaste 
åtgärderna (antingen separat eller i kom
bination med varandra eller övriga åt
gärder) med 54 resp. 56 Vo av totala 
antalet fall. Vidare framgår att över
vakning är mycket vanligt i storstä
derna. I Stockholm och Göteborg har 
praktiskt taget samtliga barn och ung
domar förebyggande övervakning, vilket 
framgår av tabell A. Av de barn som 
under året varit föremål för förebyg
gande åtgärder omhändertogs 385 eme
dan de förebyggande åtgärderna var 
gagnlösa. De flesta av dessa barn (78 %) 
hade haft förebyggande övervakning. 

Förmaning till föräldrar (13 %) ocli 
ordnande av sysselsättning (1 7c), före
kommer praktiskt taget inte i storstä
derna. Däremot förekommer förmaning 
till föräldrarna tämligen ofta på lands-
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Tab. C Barn och ungdom som varit föremil för förebyggande åtgärder fördelade efter 
åtgärdernas art inom olika områden, år 1958 

bygden. Åtgärden ordnande av syssel
sättning har under hela 1950-talet varit 
av mycket ringa omfattning. 

Skyddsuppfostran 
Finner barnavårdsnämnden de i före

gående avsnitt nämnda förebyggande åt
gärderna vara gagnlösa kan nämnden 
omhänderta barnet för skyddsuppfost
ran. Detta kan ske även mot föräld
rarnas vilja, men i sådana fall skall 
nämndens beslut underställas länssty
relsens prövning. Så skall också alltid 
ske, därest beslut avser person som fyllt 
18 år. 

Verksamhetens omfattning. Det antal 
barn och ungdomar som omhändertogs 
för skyddsuppfostran under år 1958 var 
som framgår av tabell D 1 554. Detta be
tyder att i genomsnitt ett barn på 1 500 
blev omhändertaget för skyddsuppfost
ran. Antalet nytillkomna var större un
der år 1958 än under år 1957. 

De nytillkomna jämte de från föregå
ende år kvarvarande (»samtliga») ut
gjorde tillsammans 7 657 barn och ung
domar mot 7 236 under år 1957. I tabell 
D redovisas de skyddsuppfostrades för
delning på olika län såväl i absoluta 

tal som i relation till befolkningen un
der 21 år. I genomsnitt var 3,3 per 1 000 
under 21 år omhändertagna för skydds
uppfostran under år 1958. De högsta 
frekvenserna uppvisar Göteborg (6,0), 
Stockholm (5,5) och Malmö (4,6) och 
det lägsta Jönköpings län (1,0). 

Vid utgången av år 1958 var 6 498 barn 
och ungdomar (2,8 per 1 000 av befolk
ningen under 21 år) omhändertagna för 
skyddsuppfostran varav 60 % pojkar. Av 
de kvarvarande barnen hade 42 % om
händertagits p. g. a. 22 § mom. c el. d. 

Av de under år 1958 omhändertagna 
hade 385 (25 %) samma år varit föremål 
för förebyggande åtgärder. 

Åldersfördelning m. m. Åldersfördel
ningen bland de för skyddsuppfostran 
omhändertagna barnen och ungdomarna 
redovisas i tabell E. Av de vid årets slut 
kvarvarande omhändertagna var 23 % ej 
fyllda 10 år, medan 48 % var över 15 
års ålder. Barnen i landskommunerna 
var yngre än barnen i städerna. Medan 
i städerna ca 32 % av barnen var under 
13 år var motsvarande andel i lands
kommunerna 45 %. I de tre största stä
derna var för övrigt mer än 65 % av 
barnen fyllda 13 år. 

Av de för skyddsuppfostran nytillkom-
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Tab. D. För skyddsuppfostran omhändertagna barn och ungdomar fördelade efter län, år 1958 

1 Folkmängden « / „ 1958. Se not vid tabell A. 

na var 66 % fyllda 13 år mot endast 
53 % år 1952. En förskjutning i ålders
fördelningen mot högre åldrar har så

lunda skett under senare år. Andelen 
barn fyllda 13 år eller mer var dessutom 
större i städerna än på landsbygden. Av 

Tab. E. För skyddsuppfostran omhändertagna fördelade efter ålder, år 1958 
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Tab. F. För skyddsuppfostran omhändertagna fördelade efter anledningen till 
omhändertagandet, år 1958 

de omhändertagna barnen var 19 % ej 
fyllda 7 år. 

Av nedanstående tablå framgår att ål
dersgrupperna 15—17 år har den högsta 
frekvensen omhändertaganden per 1 000 
i motsvarande åldersgrupp såväl bland 
nytillkomna (2,0) som bland samtliga 
(7,0). 

Av de under år 1958 omhändertagna 
barnen och ungdomarna var 1 000 (64 %) 
pojkar och 554 flickor samt 255 (16 %) 
av utomäktenskaplig börd. 

Motiv för omhändertagandet. Tabell F 
visar att huvudanledningarna till barns 
och ungdomars omhändertagande för 
skyddsuppfostran är vanart eller oart 
(för ungdom över 18 år ) , dvs. gravare 
uppförandebrister. Ca 61 % av de ny
tillkomna omhändertogs av nämnda an
ledningar. Vanvård eller misshandel, som 

ofta åberopas i kombination med fara 
för vanart, förekom i 29 % av fallen. 
Av tabellen framgår vidare att beträf
fande de nytillkomna vanartsmomentet 
är mindre vanligt på landsbygden än i 
städerna, medan beträffande fara för 
vanart förhållandet är det motsatta. 

Som också framgår av tabell F är an
delen omhändertagna på grund av van
art och oart högre bland de under året 
nytillkomna än bland samtliga, medan 
andelen vanvårdade och de som löper 
risk att bli vanartade är lägre. 

Av de under år 1958 enligt vanarts
momentet omhändertagna barnen var 
72 % pojkar, medan av oartsfallen 55 % 
var pojkar. Av dem som omhändertagits 
för vanvård och fara för vanart var 
ca 75 % under 13 år. Av de vanartade 
barnen var 86 % fyllda 13 år. 

Omhändertagna barns placering. Vid 
skyddsuppfostran kan barnet överlämnas 
för vård i enskilt hem, på barnhem eller 
ungdomsvårdsskola, eller för vård å an
nan anstalt, dvs. sjukhus, anstalt för psy
kiskt efterblivna etc. Av de 6 498 barn 
och ungdomar som den 31 dec. 1958 var 
omhändertagna för skyddsuppfostran ha
de, som framgår av tabell G, 57 % be-
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Tab. G. För skyddsuppfostran omhändertagna fördelade efter vårdsätt, år 1958 

1 Exkl. de för vilka beslutet ej verkställts. 

retts vård i enskilt hem och 23 % på 
ungdomsvårdsskola. För 5 % av barnen 
hade beslutet om skyddsuppfostran ej 
verkställts. Ofta förekommer dessutom att 
barnen beretts vård på mer än ett sätt. 

Vid årets slut vistades i enskilt hem 
3 708 barn och ungdomar, på barn
hem 1 173, på ungdomsvårdsskola 1 487 
samt på annan anstalt 751. 

Av tabell G framgår dessutom hur 
de under år 1958 omhändertagna barnen 
placerats. Vård i enskilt hem erhöll 36 % 
och på barnhem 35 % av barnen. Ung
domsvårdsskolorna mottog 19 % av de 
omhändertagna, medan 16 % ej blev pla
cerade samma år de omhändertogs. 

Hur vårdformerna varierar med or
sakerna till omhändertagandet framgår 

av tabell H. I de fall orsakerna varit 
vanvård eller fara för vanart har vården 
företrädesvis blivit enskilt hem (73 % 
av fallen). Vanart och oart resulterar 
i att 56 % av fallen får vård på ung
domsvårdsskola, men många placeras 
även för vård i enskilt hem eller på 
annan anstalt. 

Omhändertagandets längd. Av tabell I, 
som visar vilket år de under år 1958 
från skyddsuppfostran utskrivna om
händertagits, framgår att vårdtiden i ge
nomsnitt varit 5,2 år. Den var något 
längre för barnen i landskommunerna 
än för övriga barn. Av de utskrivna hade 
18 % omhändertagits under åren 1957— 
58 och 38 % under åren 1955—56. 

Tab. H. För skyddsuppfostran omhändertagna fördelade efter det hem de överlämnats till, år 1958 

+3—601612 
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Tab. I. Från skyddsuppfostran under år 1958 argångna fördelade efter året för omhändertagandet 

Länsstyrelsens prövning av barna
vårdsnämndens beslut. Beslut om om
händertagande för skyddsuppfostran 
skall underställas länsstyrelsens pröv
ning i de fall föräldrarna inte lämnar 
sitt medgivande därtill. Så skall även 
ske i de fall omhändertagandet avser 
22 § mom d (vanartad ungdom som 
fyllt 18 år). I vilken utsträckning be
slut underställts och godkänts av läns
styrelse (i Stockholm ÖÄ) framgår av 
nedanstående tablå, som avser de under 
året nytillkomna (exkl. beslut som avser 
22 § mom d). Hur många beslut som 
underställts länsstyrelse men ej godkänts 
är okänt. 

För 379 eller 25 % av de under året 
omhändertagna har således beslut un
derställts och godkänts av länsstyrel
sen. Av tablån framgår också att den 
relativa andelen prövade beslut är högre 
i de tre största städerna än på lands
bygden. Som framgår av efterföljande 
tablå var frekvensen högst bland barn 
under 10 år med 50 % och lägst bland 
barn i åldern över 16 år med ca 11 %. 

Samhällsvård 

Om ett barn under 16 år utsätts för 
nöd i hemmet, skall det omhändertas för 
samhällsvård, då föräldrarna det med
ger. Denna nöd kan vara orsakad av 
föräldrarnas liknöjdhet, sjukdom eller 
annat, som gör dem oförmögna att vår
da barnet. Även i de fall barnet över
ges eller lämnas ensamt genom föräld
rarnas död skall det omhändertas, om så 
är nödvändigt. I det följande benämns 
dessa och liknande anledningar till om
händertagandet »nöd i hemmet». I vissa 
fall kan kroppslig eller själslig sjukdom 
hos barnet göra det nödvändigt att sam
hället träder till, då föräldrarna icke 
själva kan bereda barnet den vård det 
kan anses vara i behov av. I det följande 
kallas detta »sjukdom hos barnet». 

Nödtillståndet kan vara permanent el
ler mera tillfälligt, men det sistnämn
da är det vanligaste. Gränsen mellan 
samhällsvård och skyddsuppfostran är 
i praktiken ganska diffus. Nöden kan 
många gånger vara sådan, att allvarlig 
vanvård eller fara till liv och hälsa kan 
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Tab. J. För samhällsvård omhändertagna barn fördelade efter lån, år 1958 

1 Folkmängden 3l/12 1958. Se not vid tabell A. 

anses föreligga, varför omhändertagan
de även mot föräldrarnas vilja måste 
förekomma, i vilket fall det blir fråga 
om skyddsuppfostran (vanvårdsmomen-
tet). Detta kan också bli aktuellt om för
äldrarna, trots medgivande, senare på
yrkar att barnet skall återsändas hem. 

Verksamhetens omfattning. Under år 
1958 blev 9 329 barn omhändertagna 
för samhällsvård (nytillkomna) mot 
9186 år 1957. De nytillkomna jämte de 
från föregående år kvarvarande barnen 
utgjorde 23 743 mot 23 972 året innan. 
Antalet samhällsvårdade har som syns 

av tabell J minskat något under de se
naste åren såväl absolut som relativt. 

1 tabell J redovisas barnens fördel
ning på olika län såväl absolut som i 
relation till samtliga barn i åldern under 
16 år, dvs. upp till den ålder då sam-
hällsvården senast skall upphöra. 

Genomsnittligt var under året 12,9 av 
1 000 barn i de aktuella åldrarna om
händertagna för samhällsvård. De un
der år 1958 omhändertagna motsvarar 
5,0 per 1 000 barn under 16 år. Den 
högsta frekvensen samhällsvårdade barn 
(samtliga) förekom i Göteborg där de
ras antal motsvarade 27,6 per 1 000 barn 
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Tab. K. För samhällsvård omhändertagna barn fördelade efter ålder, år 1958 

under 16 år mot i Stockholm 26,3 och 
i Malmö 20,4. Hög frekvens noterades 
också i Göteborgs och Bohus län (20,4) 
medan den var lägst i Skaraborgs (5,0) 
och i Hallands län (5,0). 

Under år 1954 omhändertogs för sam-
hällsvård på grund av sjukdom 1104 
barn mot endast 517 under år 1958. 

Det totala antalet samhällsvårdade 
barn vid utgången av år 1958 var 14 718 
barn. 

Åldersfördelning m. m. Åldersfördel
ningen bland de vid årets slut kvarva
rande barnen framgår av tabell K. Fler
talet är i åldrarna över 7 år (64 %). 
I landskommunerna är denna andel 73 % 
mot i de tre största städerna 57 %. 
Med minskad befolkningstäthet sker allt
så en förskjutning mot högre åldrar. 

Av samma tabell framgår att 68 % av 
de nytillkomna barnen var i förskole
åldern, därav 31 % ej fyllda 2 år. I de 
tre största städerna var 33 % av barnen 
i denna ålder och i landskommunerna 
30 %. 

Av de under år 1958 omhändertagna 
barnen var 5 141 (55 %) pojkar och 
4 188 flickor samt 28 % av utomäkten-
skaplig börd. Högsta andelen, 42 %, 
redovisas för barn under 1 år. 

De omhändertagna barnens placering. 
Var de nytillkomna barnen under året 
vårdats framgår av tabell h. Ca 34 % 
vårdades i enskilda hem, 68 % på barn
hem, medan 5 % varit på annan an
stalt, dvs. sjukhus, anstalt för psy
kiskt efterblivna etc. Dessutom fanns 
det 61 barn för vilka beslutet ej 
verkställts. Vård på mer än ett sätt 
kan förekomma. Vidare framgår att 
landskommunerna i större utsträckning 
än städerna anlitar vård i enskilt hem. 
Speciellt låg är andelen ba rn i enskilda 
hem i de tre största städerna (25 % ) , 
där i stället andelen barn på barnhem 
är mycket hög (78 %). 

Placeringen för alla vid årets slut 
kvarvarande barn skiljer sig avsevärt 
från den som förekommer bland de ny
tillkomna, vilket framgår av samma ta
bell. Ca 78 % av barnen hade vårdats i 
enskilda hem men blott 23 % på barn
hem. Andelen barn på barnhem var vä
sentligt högre i storstäderna (32 %) än i 
landskommunerna (13 % ) , medan an
delen på annan anstalt var ungefär lika 
hög i städerna och på landsbygden eller 
ca 8 %. 

Vårdtidens längd. Under år 1958 upp
hörde samhällsvården för 9 025 barn. 
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Tab. L. För samhällsvård omhändertagna barn fördelade efter vårdsätt, år 1958 

I tabell M är de barn, för vilka sam-
hållsvården upphört, fördelade efter året 
för. omhändertagandet. Det framgår av 
denna att i Stockholm, Göteborg och 
Malmö samt i övriga städer 71 % resp. 
64 % av barnen omhändertagits år 1958. 
Motsvarande andel i landskommunerna 
var 39 %. Genomsnittligt hade de barn 
för vilka samhällsvården upphört varit 
omhändertagna i 2,1 år. I städerna är 
vårdtiden kortare än på landsbygden 
(1,6 år resp. 3,7 å r ) . Av tabellen fram
går också, att 10 % av barnen på lands
bygden varit omhändertagna 12 år eller 
längre mot knappt 3 procent i städerna. 
Detta tyder på att den situation som för
anleder omhändertagandet är av delvis 
annan karaktär i städerna än på lands
bygden. I städerna utgör omhänderta
gandet för samhällsvård huvudsakligen 

ett medel för avhjälpande av mera till
fälliga nödsituationer. 

Vårdkostnader 

för omhändertagna barn 

Uppgifterna från barnavårdsnämnder
na om vårdkostnaderna för de omhän
dertagna barnen avser kommunernas di
rekta bruttoutgifter för deras vård, oav
sett om utgifterna ersätts från annat håll 
eller ej. Vårdkostnaderna avser dels in
ackorderingsavgifter i enskilda hem och 
vårdavgifter till barnhem, sjukhus o. 
dyl., dels andra kostnader i samband 
med vården, t. ex. resor, utrustning o. 
dyl. Vad kostnaderna för vården på an
stalt beträffar bör observeras att dessa 
endast avser dem som utgår enligt fast
ställd taxa, ej de kostnader kommuner-

Tab. M. För samhällsvård omhändertagna barn för vilka vården upphört under år 1958, 
fördelade efter året för omhändertagandet 
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na i övrigt som huvudmän bestrider för 
barnhem, sjukhus etc, och som givetvis 
uppgår till betydligt större belopp. De 
totala vårdkostnaderna fördelade på 
skyddsuppfostran, samhällsvård samt 
bådadera för ett antal år framgår av 
nedanstående tablå. Denna utvisar att 
av totalkostnaderna närmare 80 % kom 
på samhällsvården, medan ca 20 9c föll 
på skyddsuppfostran. 

Av vårdkostnadernas totalsumma, 22,2 
milj. kr. år 1958, kom ca 15 milj. kr. 
på städerna, av vilka enbart de tre 
största städerna svarade för drygt hälf
ten av kostnaderna. 

Huvudparten av vårdkostnaderna ut
görs av vårdavgifter till enskilda eller 
anstalter. Dessa uppgick till 20,4 milj. 
kr., medan resten 1,8 milj. kr. var utgifter 
för utrustning, resor o. dyl. Av de barn 
som varit omhändertagna för skydds
uppfostran eller samhällsvård har vård
kostnad redovisats för ca 5 200 (68 %) 
resp. 21 600 (ca 90 %). Vårdkostnaderna 
på ungdomsvårdsskolorna bestrids helt 
av statsmedel. För dessa ungdomar har 
kommunerna inga vårdavgifter, men väl 
»andra kostnader>. För de ungdomar 
för vilka vårdavgift erlagts (exkl. stock
holmsbarnen) var avgiften både för de 
skyddsuppfostrade och för de samhälls-
vårdade i genomsnitt 95 kr. per månad. 
Motsvarande för andra kostnader var 
för de skyddsuppfostrade 27 kr per må
nad och för de samhällsvårdade 22 kr 
per månad. 

Fosterbarn under lokal tillsyn 

Enligt barnavårdslagen är barn under 
16 år som fostras i annat enskilt hem 
än hos föräldrarna eller hos särskilt 
förordnad förmyndare, vilken har vård
naden om barnet, att betrakta som fos
terbarn och skall stå under tillsyn av 
barnavårdsnämnden i den kommun, där 
fosterhemmet är beläget. Vid behov kan 
nämnden besluta om förlängd tillsyns
tid, dock längst till 18 år. Nämnden har 
att motta anmälningar om — i vissa 
fall lämna tillstånd till — mottagande 
av fosterbarn och skall utöva fortlöpan
de kontroll av fosterhem och foster
barn. 

Undantagna från de särskilda bestäm
melserna om fosterbarnsvård är barn 
som omhändertagits för skyddsuppfost
ran eller samhällsvård och placerats i 
fosterhem i den omhändertagande 
nämndens egen kommun. Tillsynen över 
dessa barn är reglerad på annat sätt. 
Speciella bestämmelser gäller också för 
tillsynen av barn som omhändertagits 
av Stockholms stads barnavårdsnämnd 
och placerats i fosterhem i andra kom
muner. Denna tillsyn utövas av den om
händertagande nämnden själv med 
hjälp av lokalombud på de olika or
terna. 

Vid slutet av år 1958 kan hela antalet 
barn som fostrats i annat enskilt hem 
än hos föräldrarna eller särskilt förord
nad förmyndare beräknas ha uppgått till 
ca 27 000. Av dessa var 5 473 omhänder
tagna för skyddsuppfostran eller sam
hällsvård och placerade i enskilt hem 
inom den kommun, vilkens barnavårds
nämnd beslutat om åtgärden, samt 1 954 
barn vilka omhändertagits av Stockholms 
stads barnavårdsnämnd och placerats 
utom Stockholm. Återstår således ca 
19 500 barn vilka kan sägas vara foster-
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Tab. N. Fosterbarn fördelade efter läa, år 1958 

1 Folkmängden s , / , 21958. Se not vid tabell A. 

barn i egentlig bemärkelse. Av dessa 
kan ca 8 700 beräknas vara sådana som 
omhändertagits och placerats inom an
nan barnavårdsnämnds verksamhetsom
råde, samt ca 10 800 icke omhändertagna 
fosterbarn. 

Denna redogörelse bygger i fortsätt
ningen på de uppgifter barnavårdsnämn
derna lämnat om dessa 19 500 barn. Ana
lysen grundar sig på 1/5-del av dessa 
fosterbarn, varför de absoluta talen er
hållits genom uppmultiplicering med 
fem. 

Verksamhetens omfattning. Antalet fos
terbarn enligt barnavårdslagens bestäm
melser om fosterbarnsvård var 31 dec. 
år 1958 26 972. 

I tabell N ges en länsvis redovisning 
av fosterbarnen år 1958. Därvid framgår 
att Gotlands län har den största andelen 
fosterbarn med över 27 per 1 000 barn 
under 16 år, och att Stockholm har den 
lägsta andelen med drygt 6 per 1 000. 
Under året tillkom 4 375 barn, vilka ock
så finns länsvis redovisade i tabellen. 
Antalet avgångna fosterbarn var 4 745. 

Åldersfördelning m. m. Av tabell O 
framgår att 73 % av fosterbarnen under 
lokal tillsyn var i eller över skolåldern, 
och att 28 % var över 13 år. Av de ny
tillkomna barnen var 38 % under 4 år, 
medan för övrigt barnen var jämnt för
delade över åldersskalan. Bland de av
gångna fosterbarnen var ca 40 % i 16-
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Tab. O. Fosterbarn under lokal tillsyn fördelade efter ålder, å r 1958 

årsåldern, dvs. den ålder då tillsynen 
som regel upphör. 

Av tabellen kan vidare utläsas att 56 % 
av samtliga fosterbarn var födda utom 
äktenskapet. Ca 50 % av de nytillkom
na var av utomäktenskaplig börd. 

Fosterhemmen. Något mer än hälften 
av de ca 19 500 fosterbarnen vistades 
hos släktingar, dvs. hem som förestås av 
mor- eller farföräldrar, syskon eller för
äldrars syskon. För ca 12 000 barn 
(61 %) uppges anhörig, vanligen mo
dern, ha anskaffat fosterhemmet och föl
övriga barnavårdsnämnden eller annat 
allmänt organ. För de under år 1958 
nytillkomna hade allmänt organ an
skaffat fosterhem för 42 % av barnen. 

Vårdkostnaden för fosterbarn. För 
14 265 barn eller 73 % av fosterbarnen 
föreligger uppgift om att vårdavgift 

( = månadsavgift) utgått. Dessa avgifter 
utgjorde år 1958 för de kvarvarande 
sammanlagt ca 11 milj. kr. Dessutom 
har 3 % av barnen varierande eller 
okända avgifter, varför nämnda belopp 
i realiteten är något högre. Det bör dock 
framhållas att fostermödrarna utöver 
fosterlegorna erhåller allmänt barnbi
drag för barnen (400 kr. per barn år 
1958). 

Enligt tabell P uppgick vårdavgiftens 
storlek i genomsnitt till 78 kr. per må
nad mot 73 kr. under föregående år. 
Vårdavgiften är vidare högre i städerna, 
bland vilka Stockholm, Göteborg och 

Tab. P . Fosterbarn för vilka vårdavgift utgår fördelade efter vårdavgiftens storlek, år 1958 
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Malmö redovisade det högsta genom
snittsbeloppet, 92 kr., än på landsbyg
den. Beträffande avgiften för barn i icke 
släktingars hem är den betydligt högre 
än för barn i släktingars hem. Avgiften 
i släktingars hem, 67 kr., var drygt 10 kr. 
lägre per månad än i övriga hem. 

De genomsnittliga vårdavgifterna för 
de nytillkomna fosterbarnen med vård
avgift var under år 1958 drygt 104 kr. 
per månad. Median(=mit t)avgif ten för 
samma barn var däremot ca 100 kr. per 
månad. 

Hur medelvårdavgifterna varierat un
der en följd av år redovisas i nedanstå
ende tablå. Som jämförelse till avgif
ternas utveckling har medtagits konsu
mentprisindex för motsvarande år. 

Därvid framgår att medan levnads
kostnaderna ökat med 52 <& sedan år 
1949 har fosterlegorna mer än fördubb
lats, ökningen i avgifterna är — rela
tivt sett — lika stor för de barn som 
vistats hos släktingar som för barn, som 
varit hos icke släktingar. 

Allmän översikt 

Antalet barn i åldern under 21 år, 
dvs. i de åldrar där ingripande från 
barnavårdsnämndens sida kan förekom

ma, har starkt ökat sedan år 1940, vil
ket framgår av ovanstående tablå. 

Totalt har antalet barn mellan år 1940 
och 1958 ökat med ca 392 200 eller 20 %. 
Den låga nativiteten på 1930-talet och 
den motsvarande höga under förra hälf
ten av 1940-talet medförde stora för
ändringar i antalet barn i olika åldrar . 
Antalet barn under skolåldern ökade från 
1940 till 1950 med ca 43 % för att se
nare åter avta. Omvänt är förhållandet 
för barn och ungdomar mellan 14 och 
21 år, där antalet var lägst omkring år 
1950 för att sedan åter växa och först 
år 1958 nå upp till samma antal som 
år 1940. 

Med dessa siffror som bakgrund bör 
tabell Q över antalet barn och ungdo
mar, som varit föremål för nämndernas 
verksamhet, ses. Oaktat barnantalet 
ökat, har det totala antalet barn som va
rit omhändertagna avtagit. Detta antal 
var år 1940 ca 36 500 och år 1958 31 100. 

Av tabellen framgår vidare att antalet 
barn omhändertagna för skyddsuppfost
ran år 1940 var ca 6 500 och år 1958 
knappt 7 700. Det högsta antalet notera
des för år 1946 då ca 7 900 barn var om
händertagna. Beträffande samhällsvår-
dens utveckling framgår, att den efter 
en större minskning av antalet fall 
mellan åren 1940 och 1946 under senare 
år åter börjat avta och omfattade år 
1958 ca 23 700 fall. 

Ovan har talats om de barn som någon 
gång under resp. år varit föremål för 
samhällsvård eller skyddsuppfostran. 
Det antal som blivit omhändertagna (ny-
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Tab. Q. Antal barn och ungdomar som omfattats av barnavårdsnämndernas verksamhet 

1 Utgör nettoantalet (utan dubbelräkningar). — 2 Inkl. stockholmsbarn i andra kommuner. 

tillkomna) resp. år redovisas också i 
tablån. 

Antalet för skyddsuppfostran omhän
dertagna har sedan år 1940 fram t. o. m. 
år 1955 varit omkring 1 000 per år. År 
1956 ökade antalet med ca 30 % till när
mare 1 400 för att år 1957 ha nedgått 
till drygt 1 200 fall. År 1958 ökade åter 
antalet till över 1 500. 

Beträffande de för samhällsvård om
händertagna (nytillkomna) framgår av 
tabellen, att antalet ökat mellan åren 
1940 och 1950 med 50 %, eller från 
0 157 till 9 239. Därefter har antalet ny
tillkomna barn varit relativt konstant. 

De barn mot vilka barnavårdsnämn
derna ingripit med förebyggande åtgär
der har till följd av en noggrannare re
dovisning stigit avsevärt i antal. Deras 
numerär som år 1940 var 2 900 har för 
varje år ökat och uppgick år 1958 till 
närmare 12 500 fall. En del av denna ök
ning torde kunna tillskrivas kommun
sammanslagningen och den i samband 
därmed effektivare redovisningen av 
dessa barn. Omhändertagande för skydds
uppfostran blir aktuell då de förebyg
gande åtgärderna bedömts vara gagnlösa 

eller inte visat sig ha positiv verkan. Un
der år 1958 var ca 20 000 barn och ungdo
mar p. g. a. uppförandebrister föremål 
för ingripanden av barnavårdsnämnder
na. I vissa fall förekommer dubbelräkning 
på så sätt att barn som under året varit 
föremål för förebyggande åtgärder se
nare under samma år kan ha omhänder
tagits. Så förekommer blott i mindre ut
sträckning, ca 2 % av fallen, varför man 
kan bortse därifrån i detta sammanhang. 

I nedanstående tablå är antalet barn 
som varit föremål för förebyggande åt
gärder samt barn och ungdom som un
der ett visst år omhändertagits (nytill
komna) för skyddsuppfostran eller sam
hällsvård ställda i relation till hela an
talet barn i vissa åldrar. Vid förebyg
gande åtgärder har relationstalen beräk
nats på antalet per 1 000 barn under 21 
år, vid skyddsuppfostran per 1 000 barn 
under 18 år och vid samhällsvård per 
1 000 barn under 16 år. 
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II. Barnavårdsmannaskap och bidragsförskott år 1958 

Barnavårdsmannaförordnanden. Allt
sedan år 1917 skall barnavårdsman all
tid förordnas för barn med utomäkten-
skaplig börd. År 1940 gavs det också 
möjlighet för barnavårdsnämnd att för
ordna om barnavårdsman för barn med 
inomäktenskaplig börd, såvida endast en 
av föräldrarna har vårdnaden om bar
net och denna själv gör framställning 
till nämnden. I vissa fall kan nämnden, 
även utan att framställning görs, för
ordna om barnavårdsman. Uppdraget 
att vara barnavårdsman upphör när 
barnet fyller 18 år, men förordnandet 
kan förlängas utöver denna ålder (till 
21 år), liksom även upphöra dess
förinnan, om förhållandet det kräver 
eller medger. 

Antalet barn med förordnad barna
vårdsman vid slutet av år 1958 var 
128 766, vilket betyder att vart 16:« barn 
under 18 år hade förordnad barnavårds
man. Antalet under år 1958 nytillkomna 
förordnanden var 24 957 fördelade på 
7 395 för iä-barn och 17 562 för uä-barn. 
Detta är bruttoantalet nytillkomna, dvs. 
inklusive barn vars förordnanden över
flyttats från annan barnavårdsnämnd. 
Antalet barn födda utom äktenskapet 
var 1958 ca 10 600, varför således ca 
7 000 av de nytillkomna var överflytt
ningsfall. 

Den i efterföljande tablå redovisade 
ökningen av antalet barn med förordnad 
barnavårdsman under senare år kommer 
som syns nästan helt på iä-barnen. De
ras antal har sedan år 1954 ökat med 
28 %. Mätt i relation till antalet iä-
barn under 18 år, har antalet ökat från 
15,7 per 1 000 iä-barn under 18 år till 
19,6 år 1958. I detta sammanhang kan 

påpekas att antalet hem- och äktenskaps
skillnader varit praktiskt taget konstant 
under samma tid. 

Av tabell R framgår hur antalet bar-
navårdsmannaförordnanden varierar 
mellan de olika länen. 1 relation till folk
mängden i hithörande åldersgrupper har 
Jämtlands län det största antalet förord-
nåden (107 per 1 000 barn under 18 år), 
medan Jönköpings, Hallands och Kro
nobergs län redovisar det lägsta antalet 
(mindre än 37 per 1 000). Vad antalet 
förordnanden för de inomäktenskapliga 
barnen beträffar, visar också dessa stora 
lokala variationer. Av de i tabellen re
dovisade länen ligger Malmöhus län högst 
med ett barnavårdsmannaförordnande 
för vart 29 iä-barn under 18 år, medan 
motsvarande i Kronobergs län var ett 
på vart 98 barn. 

Genom att sätta antalet förordnanden 
vid årets slut i relation till antalet ny
tillkomna kan man göra en uppskattning 
av förordnandenas längd (omsättnings
hastighet). Enligt denna skattning skulle 
alla förordnanden omsättas på 5 år. Helt 
avvikande från detta genomsnittsvärde 
syns omsättningshastigheten för iä-bar
nen i Stockholm och Malmö vara. Att om
sätta dessa förordnanden skulle ta ca 
10 år. 

En översikt av anledningarna till för-
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Tab R. Antal barnavårdsmannaförordnanden år 1958, länsvis 

1 Folkmängden 3V/'i31958. Se not vid tabell A. 

ordnad barnavårdsman för barn i äk
tenskap vid 1958 års slut belyses i efter
följande tablå. 

Huvudanledningen till att barnavårds
man förordnats för iä-barn är äkten
skapsskillnad. För ca 80 % av barnen 
var detta anledningen. Denna andel är 
för övrigt något högre i städerna än på 
landsbygden. För över 17 % av barnen 
levde föräldrarna under hemskillnad och 

för de resterande fallen (3 %) hade 
barnavårdsman förordnats av andra or
saker såsom söndring, föräldrarnas död 
etc. 

Fastställande av faderskap. En av bar
navårdsmannens funktioner är att söka 
få faderskapet till utomäktenskapliga 
barn fastställt. Av de över 90 000 uä-
barnen med förordnad barnavårdsman 
hade vid slutet av år 1958 ca 82 000 
eller 91 % av barnen fått faderskapet 
fastställt; andelen har ej undergått nå
gon förändring under 1950-talet. För 
86 % av dessa hade detta skett genom 
erkännande och för 14 % genom dom. 

Av de ca 8 000 barn för vilka fader-
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skåpet ej fastställts var vid slutet av år 
1958 närmare hälften under 2 år, vilket 
framgår av följande tablå. Dessutom 
framgår, att barnen var yngre i stä
derna än på landsbygden. I städerna 
saknades för barn under 2 år fastställt 
faderskap för 57 % och på landsbygden 
för 34 %. 

Barnavårdsmän. Vid slutet av år 1958 
var antalet barnavårdsmän 1619 mot 
1 C69 året innan. Som framgår av ne
danstående tablå, vilken visar fördel
ningen på stad och landsbygd samt an
talet förordnanden per barnavårdsman 
under ett antal år, har minskningen av 
antalet barnavårdsmän oavbrutet fort
satt sedan början av 1940-talet. 

Antalet förordnanden (dvs. barn) per 
barnavårdsman har däremot ökat myc
ket kraftigt. I städerna har antalet ökat 
från 67 år 1940 till 220 år 1958 och på 
landsbygden från 11 till 46. Detta torde 
sammanhänga med, speciellt beträffande 
städerna, att kommunala tjänstemän har 
barnavårdsmannaskapet som huvudsak
lig syssla. Av tablån framgår vidare 
att kvinnornas andel starkt ökat inom 
detta område. Vid slutet av år 1958 var 

690 eller 43 Ve av barnavårdsmännen 
kvinnor, fördelade med 82 % i städerna 
och 33 % på landsbygden. 

Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag. 
Om fader eller moder, som enligt rät
tens beslut eller skriftligt avtal är för
pliktad att betala underhållsbidrag för 
sitt barn, underlåter att göra detta, så 
kan barnavårdsnämnden, oberoende av 
vårdnadshavarens eller barnets ekono
miska ställning, förskottera bidraget 
upp till ett visst belopp. Nämnden har 
sedan att söka utkräva beloppet av den 
underhållsskyldige. Bidragsförskott ut
går tills barnet fyllt 16 år. 

Bidragsförskott utgår med det belopp 
som bestäms i avtal eller dom, år 1958 
dock högst med 720 kr per barn och år. 
Åtskilliga äldre underhållsbidrag löper 
emellertid med lägre belopp trots att 
alla underhållsbidrag, fastställda före 
den 1 januari 1955, uppräknats enligt en 
särskild lag om generell höjning av fa
miljerättsliga underhållsbidrag. Med hän
syn till detta har man infört ett utfyll
nadsbidrag, avsett för barn vilkas under
hållsbidrag är lägre än 720 kr om året. 
Utfyllnadsbidraget skall täcka skillna
den mellan 720 kr och det fastställda 
underhållsbidragets belopp, men får en
dast beviljas, om det lägre underhålls
bidraget fastställts före den 1 april 1957. 
Under år 1958 utbetalades utfyllnadsbi
drag till 39 639 barn. 
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Tab. S. Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag år 1958, länsvis 

1 Folkmängden 3 , /1 31958. Se not vid tabell A. 

Antalet barn med bidragsförskott var 
under redovisningsåret ca 65 800. Deras 
antal har , som syns av nedanstående 
tablå, ökat kraftigt under senare år 
såväl absolut som i förhållande till folk
mängden. Beträffande den relativa för
ändringen framgår att antalet barn med 
bidragsförskott per 1 000 barn under 
16 år ökat från 22,6 år 1952 till 35,7 
år 1958. De redovisade genomsnitts
beloppen är lägre än maximibidraget, 
vilket dels beror på att bidragsförskott 
högst kan utgå med det belopp som be
stämts i resp. avtal och dels på att de 
nytillkomna resp. avgångna barnen med 
bidragsförskott som regel ej åtnjutit det
ta under hela året. 

Totalt utbetalade kommunerna över 36 
milj. kr i bidragsförskott under redovis
ningsåret 1958, varav 12 milj kr till barn 
på landsbygden och 24 milj kr till barn 
i städerna. Antalet bidragsmottagare var 
49 617. 
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I tabell S redovisas antalet barn som 
erhållit bidragsförskott eller utfyllnads-
bidrag länsvis, dels absolut och dels i 
relation till antalet barn under 16 år, 
samt dessutom de genomsnittliga bi
dragsbeloppen. De tre största städerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö redovi
sar därvid den högsta frekvensen barn 
med bidragsförskott med i genomsnitt 
65 per 1000 barn under 16 år. För 
hela riket var motsarande antal 36 per 
1 000. Beträffande utfyllnadsbidrag hade 
Jämtlands län den högsta frekvensen — 38 
per 1 000 barn medan genomsnittet för 
hela landet var 22. 

Av de barn som erhöll bidragsförskott, 
var 53 % födda inom äktenskapet. Den
na andel är betydligt större i städerna 
(59 %) än på landsbygden (42 % ) . 

Den bidragsskyldige fadern eller mo
dern blir ersättningsskyldig till barna
vårdsnämnden för utgivet bidragsför
skott. Under år 1958 inbetalades till 
barnavårdsnämnderna sammanlagt 17,6 
milj kr från sammanlagt 38 181 bidrags
skyldiga fäder och mödrar. Beloppet 
motsvarar 46 % av de år 1958 utbetalda 
förskotten. Högsta återbetalningsprocen
ten redovisar Stockholms stad med 
61 %. 

Beträffande de tidigare nämnda ut

fyllnadsbidragen, för vilka fullständig 
statistik för första gången föreligger i år, 
har av kommunerna under år 1958 ut
betalats 5,3 milj kr. Av detta belopp 
kommer 2,8 milj kr på landsbygden och 
2,5 milj kr på städerna. Antalet bidrags
mottagare var 32 400. 

Nettokostnaden för kommunerna för 
utgivna bidragsförskott samt utfyllnads
bidrag stannade för år 1958 vid 23,9 
milj kr. Av detta belopp svarar kommu
nerna för 1/4 och staten för 3/4. 

Arbetsföreläggande. Enligt BvL 72 § 
kan försumliga föräldrar, vilkas barn om
händertagits för samhällsvård eller 
skyddsuppfostran, samt föräldrar, som 
försummar fastställd bidragsskyldighet, 
erhålla arbetsföreläggande. Under år 
1958 beslutades om arbetsföreläggande 
i 1 685 fall, varav 1 608 för försummad 
fastställd bidragsskyldighet. Drygt 55 r/c 
(eller 889 av dessa) gjorde därvid in
betalningar för att fullgöra sin skyldig
het. 

Under år 1958 begärde barnavårds
nämnderna dessutom handräckning för 
inställande till arbete efter beslut om ar
betsföreläggande i 683 fall. Av dessa hade 
296 beviljats under året. 

III. Barnavårdsanstalter år 1958 

Barnhemmen 

Varje landsting och stad utom lands
ting skall enligt § 40 barnavårdslagen 
svara för att inom området förefintliga 
behov av olika slag av barnhemsvård blir 
tillgodosedda. Var och en utarbetar där
för en plan för barnhemsvårdens ordnan
de, vilken skall underställas Kungl. 

Maj."t för fastställande. Till de barnhem 
som är upptagna i dessa planer (»barn
hem inom barnhemsplan») utgår stats
bidrag. Till »barnhem utom barnhems-
plan» utgår i allmänhet inte statsbidrag 
i någon form. Nedanstående redogörelse 
bygger på uppgifter u r de årsredogörel-
ser barnhemmen lämnar till socialsty
relsen, som är tillsynsmyndighet över 
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Tab. T. Barnhemmen vid slutet av år 1958 

1 Av platserna på mödra- och spädbarnshemmen var 87 avsedda för mödrar med barn och 
väntande mödrar och 144 för ensamma späda barn. 

denna verksamhet. I redogörelsen be
handlas enbart de barnhem som ingår i 
barnhemsplanerna (193 eller 88 % av 
samtliga). 

Barnhemmen indelas i fyra grupper: 
a) spädbarnshem, på vilka vårdas späda 
barn (ej fyllda 1 år), som ej åtföljs av 
sina mödrar; b) mödrahem, för vård av 
späda barn, som åtföljs av sina mödrar, 
eller väntande mödrar; c) upptagnings
hem, för tillfällig vård och uppfostran 
samt observation av barn som fyllt 1 år 
samt d) barnhem för varaktig vård, för 
vård och uppfostran under längre tid 
av barn som fyllt 1 år. I några fall före
kommer dessutom mödra- och späd
barnshem, vilket är en kombination av 
a) och b) ovan. 

Antal barnhem m. m. Som framgår av 
tabell T var antalet barnhem vid slutet 
av år 1958 193. Motsvarande antal vid 
slutet av år 1957 var 205. Nettoföränd
ringen med avseende på olika typer av 
barnhem har resulterat i en minskning 
av upptagningshemmen med 6, hem för 
varaktig vård med 3 och mödrahemmen 
med 3, medan spädbarnshemmen samt 

mödra- och spädbarnshem redovisar 
samma antal hem. 

Enligt samma tabell svarade lands
tingen och de landstingsfria städerna 
för driften av 129 barnhem (67 %). De 
övriga hemmen, vilka var 6 färre än fö
regående år, drivs av föreningar, stif
telser m. fl. Närmare hälften av barn
hemmen, eller 88 hem, tillhörde kate
gorin upptagningshem, medan endast 7 
var mödra- och spädbarnshem. Av de 
40 hemmen för varaktig vård sorterade 
endast 18 under landsting och städer 
utom landsting, medan resten tillhörde 
föreningar, stiftelser och liknande. 

Barnhemsplatsernas antal var vid slu
tet av år 1957 4 575. Dessa har under 
år 1958 nedgått med 149 till 4 426. 

Antal platser fördelar sig på typ resp. 
anordnare ungefär på samma sätt som 
antalet hem. Ca 70 % av barnhemsplat
serna finns på hem tillhörande lands
ting och landstingsfria städer, och res
ten (30 %) på hem tillhörande övriga 
anordnare. Ca 53 % av barnhemsplat
serna finns på upptagningshemmen. Be
träffande de kombinerade mödra- och 
spädbarnshemmen kan antalet platser 
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Tab. U. Förändringar i antalet vårdade under år 1958 

1 Antalet vårdade på mödra- och spädbarnshem har fördelats på mödrahem resp. spädbarnshem 

(231) uppdelas i mödrahemsplatser 
(87) och spädbarnshemsplatser (144). 
I det följande har, där så varit möjligt, 
denna uppdelning gjorts varvid platser
na redovisats under rubriken mödrahem 
resp. spädbarnshem. 

Antal vårdade, beläggning m. m. Av 
tabell U framgår att antalet under året 
vårdade barn uppgick till 12 658 och 
antalet mödrar till drygt 1 000. Om kor
rektion sker för barns flyttning mellan 
olika barnhem kan ca 12 500 barn sägas 
ha vårdats på barnhem under året. Av 
de under året vårdade barnen kvarstod 
vid årets slut ca 22 %. Denna andel är 
högst på hem för varaktig vård (49 %) 
och lägst för upptagningshem (18 % ) . 

Beläggningen ( = medelantalet vårda
de per dag i procent av antalet dispo
nibla platser) på barnhemmen har under 
år 1958 varit 72 % mot 73 % under år 
1957. Som framgår av tabell V är belägg
ningen högst vid de landstingsfria stä
dernas barnhem (79 %); lägst är den 
för landstingens barnhem med 67 %. 

Av de olika hemmen visar mödrahem-
men den lägsta beläggningsprocenten, 
57 %, medan spädbarnshemmen har den 
högsta, 82 %. Av de senare har de lands

tingsfria städernas hem den högst no
terade beläggningen med 93 r/c 

Barnens och mödrarnas ålder. Barn, 
som vårdas på mödrahem, spädbarnshem 
samt mödra- och spädbarnshem är näs
tan undantagslöst under 1 års ålder. 
På upptagningshemmen var, som fram
går av nedanstående tablå, ca 26 % av 
barnen ej fyllda 3 år och 59 % ej fyllda 
7 år, medan på hem för varaktig vård 
78 % av barnen var 7 år eller äldre. 

De på mödrahem intagna mödrarnas 
ålder framgår av efterföljande tablå. De 
unga mödrarna, de som ej fyllt 20 år, ut
gjorde 35 °/o av samtliga. Under 18 år 
var 17 % av mödrarna. 
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Tab. V. Medelantal vårdade per dag i % av antalet disponibla platser (genomsnittlig beläggning) 
på barnhem av olika dag år 1958 

1 Mödra- och spädbarnshemmens beläggning har fördelats på mödrahem resp. spädbamshem. 

Varifrån barnen kommer vid inskriv
ningen och vart de tar vägen efter ut
skrivningen. Av tabell X framgår att 
71 % av barnen kom från sina föräldra
hem och 5 % från fosterhem. Av de 
övriga kom 19 % från »annat håll» dvs. 
förlossningsanstalter, kroppssjukhus e t c , 
medan återstoden (4 %) flyttats över 
från ett barnhem till ett annat. Andelen 
barn komna från föräldrahemmet var 
störst (85 %) bland barnen på upptag
ningshem och minst (42 %) bland bar
nen på spädbarnshemmen, där i stället 
53 % kommit från vad som kan förmodas 
vara förlossningsanstalter o. dyl. Barnen 
på hem för varaktig vård kom i ca 16 % 
av fallen från fosterhem och i ca 22 % 
från annat barnhem, t. ex. från upptag
ningshem, eftersom den tid barnet får 
vård på ett sådant hem är begränsad till 
ca 1 år. 

Av tabell Y framgår att 67 % av bar
nen vid utskrivningen sänts till föräld
rahem medan 21 % erhöll vård i foster
hem. De övriga (ca 12 %) överfördes 
för vård till andra barnhem, anstalter 
för psykiskt efterblivna, sjukhus etc. Av 
barnen på spädbarnshem och hem för 
varaktig vård fick 34 resp. 25 % vård i 
fosterhem. Denna andel var för barn på 
upptagningshem blott 15 9c, medan i stäl
let 75 % av dessa barn kom till föräldra
hem. 

Skolundervisning. Av barnen i skol-
pliktig ålder erhöll 76 % av barnen på 
upptagningshem och 35 % av barnen på 
hem för varaktig vård s. k. normalklass
undervisning, vilket framgår av nedan
stående tablå. I hjälpklass gick 21 resp. 
54 % av barnen, medan ca 1 % gick i 
särskolor. 

Tab. X. Varifrån under år 1958 på barnhem inskrivna barn kommit 
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Tab. Y. Varthän under år 1958 från barnhem utskrivna barn tagit vägen 

Personalen på barnhemmen. Antalet 
anställda vid slutet av år 1958 var 1 923 
därav 1 597 på heltid, 96 på deltid och 
230 arvodesanställda. I siffrorna över 
de arvodesanställda ingår läkare, redo-
görare m. fl. 

Då det som bestämmer personalbeho
vet oftare torde vara hemmets plats
antal än antalet vårdtagare, har i ovan
stående tablå antalet heltidsanställda 
satts i relation till antalet platser. Som 
framgår disponeras i genomsnitt 35 an
ställda per 100 vårdplatser. Störst är per
sonalbehovet på spädbarnshemmen med 
44 anställda per 100 platser, medan det är 

lägst för mödrahemmen, vars relations
tal är 22. Mödrahemmens låga tal beror 
på att mödrarna själva i viss utsträck
ning hjälper till på dessa hem. 

För övrigt kan nämnas att 826 (42 %) 
av de anställda vid årets slut tillhanda
hölls bostäder av barnhemsanordnarna. 
Av dessa bostäder svarade landstingen 
lör 345. 

Barnhemmens ekonomiska förhållan
den. Bruttokostnaden för barnhemsvår
den uppgick under år 1958 till 31,5 milj. 
kr. mot 29,9 milj. år 1957. Per vård
dag motsvarar detta en kostnad av 27,19 
kr. mot 25,28 kr. år 1957. I det följande 
skall närmare redogöras för hur utgiften 
per vårddag är fördelad på olika pos
ter m. m. Redogörelsen bygger på upp
gifter från hem, som varit öppna under 
hela året och som lämnat bearbetnings
bara uppgifter. 

Om från bruttokostnaden dras utgif
ten för personalens pensionering och 
personalens ersättning för kost och logi 
samt ersättning från annan anstalt er-
hålles nettoutgiften. Denna uppgick till 
23,96 kr. per vårddag under år 1958 mot 
22,27 kr. under år 1957. Som framgår av 
tabell Z är nettoutgiften per vårddag 
högst vid mödrahemmen med 24,83 kr. 
och lägst vid hem för varaktig vård med 
22,68 kr. per vårddag. 
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Tab. Z. Utgifter per vårddag fördelade på olika poster, år 1958 

I samma tabell redovisas bruttokostna
dernas fördelning på olika delposter. 
Den största posten är avlöningar till 
personalen (inkl. pensionsavgifter som 
erlagts av hemmens huvudmän) , vilket 
belopp uppgår till i genomsnitt 18,22 kr 
eller 67 % av den genomsnittliga brutto
kostnaden. Storleken av denna post va
r ierar avsevärt och är högst för späd
barnshemmen med ca 19,50 kr. och lägst 
för mödrahemmen med drygt 14 kr. Av 
de övriga posterna är utgiften för kost
håll störst med i genomsnitt 3,20 kr. 

Denna är högst för mödrahemmen med 
4,39 kr. Tillsammans svarar utgifterna 
för avlöningar och kosthåll för 79 % av 
den genomsnittliga bruttokostnaden per 
vårddag. 

Som tidigare nämnts uppgick drifts
kostnaderna för barnhemsvården under 
år 1958 till 31,5 milj. kr. Av tabell Å 
framgår vilka olika slag av inkomster 
som förekommer, samt till vilka belopp 
de uppgår per vårddag räknat. Vissa av 
dessa inkomster är fixerade. Så är t. ex. 
förhållandet med de avgifter ett hem 

Tab. Å. Inkomsten per vårddag fördelad på olika poster, år 1958 
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uppbär för meddelad vård (3 kr. per 
vårddag, vid två mödrahem O kr.) och 
statens bidrag (1,50 kr. per vårddag, 
vid två mödrahem 3,50 kr. per vårddag). 
Att de i tabell Å angivna beloppen inte 
överensstämmer med ovan angivna beror 
på vissa brister i redovisningen. Ersätt
ningen från egen personal för kost och 
logi uppgår till i genomsnitt något över 
1,75 kr. per vårddag. I övrigt sker den 
huvudsakliga finansieringen av barn
hemsvården genom landstingsskatt eller 
annan kommunal utdebitering (att täc
kas av huvudman). S. k. övriga barn-
hemsanordnare, föreningar m. fl., erhål
ler bidrag från landstingen med 9,33 
kr. per vårddag och från landstingsfria 
städer med 4,51 kr. per vårddag. 

I driftskostnaderna ingår givetvis ej 
kostnader för nyanläggningar, större re
parationer samt nyanskaffning. Dessa 
uppgick under år 1958 till ca 500 000 kr. 
(0,43 kr. per vårddag) och kom huvud
sakligen på gruppen övriga anordnare. 

En översikt av barnhemmens finan
siering får man av efterföljande tablå, 
där de skilda inkomstposterna redovisas 
dels till sin absoluta storlek, dels till den 
relativa andel de utgör av totalbeloppet. 

Av tablån framgår, att större delen 
av barnhemsvården finansieras genom 
allmänna medel, i första hand från lands
ting och landstingsfria städer, med drygt 
1/3 vardera. Statens bidrag är blott 6 %. 
Allmänna medel täcker alltså till drygt 
3/4 driftsutgifterna. Från annat håll (öv

rigt) kommer ca 4 % (donationer, fon
der etc), medan vårdavgifterna täcker 
12 % och ersättning från personalen för 
vissa naturaförmåner ca 7 % av drifts
utgifterna. 

Barnkolonierna 

Barnkolonierna är barnavårdsanstal
ter för sluten vård och uppfostran av 
barn under sommaren eller eljest under 
viss begränsad del av året. 

Antal kolonier m. m. Redogörelsen i 
följande avsnitt bygger på de verksam
hetsberättelser kolonianordnarna år
ligen skall insända till socialstyrelsen. 

Tab. Ä. Antal kolonier och barn på kolonier 
år 1958, länsvis 
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Tab. Ö. Kolonierna fördelade efter anordnare, år 1958 

För verksamhetsåret 1958 har bearbe
tats uppgifter rörande 610 kolonier med 
tillsammans 24106 platser och 35 016 
barn. Såväl antalet kolonier som platser 
och barn är lägre än under föregående 
år, vilket framgår av tabell Ä. I allt 
kan antalet verksamma kolonier under 
år 1958 beräknas till ca 625 stycken. 

Av tabell Ä framgår även att de 
flesta redovisade kolonierna är belägna 
inom Stockholms (84 st.) och Hallands 
län (69), medan det lägsta antalet -— 
frånsett Stockholms stad — redovisas 
för Gotlands och Skaraborgs län (4 st.). 

Kolonianordnarna utgörs företrädes
vis av kommuner (eller kommunala or
gan för vilka kommunerna bestrider den 
huvudsakliga kostnaden för koloniernas 
drift), vilket framgår av tabell ö. På 
dessa kolonier mottogs över 13 500 barn, 

vilket utgjorde 39 % av samtliga barn, 
som vistats på koloni år 1958. 

Åldersfördelning m. m. Barnens ålder 
framgår av tabell AA. Ca 20 % av bar
nen var ej fyllda 8 år, medan 66 % var 
i åldern 8—11 år. På kommunernas ko
lonier utgör de yngsta barnen blott en 
mindre del, medan de däremot förekom
mer i större utsträckning på kolonier 
tillhörande tbc-, nykterhets- och reli
giösa föreningar där ca 30 % av barnen 
var under 8 års ålder. 

Vidare kan nämnas att de minsta ko
lonierna har större andel yngre barn 
än de övriga kolonierna. Av barnen på 
kolonier med mindre än 30 platser var 
ca 34 % under 8 år. Andelen minskade 
till 9 % på kolonier med 50—74 platser, 
men ökade sedan åter på de större ko-

Tab. AA. Barnen pä kolonier fördelade efter ålder, år 1958 
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Tab. AB. Utgifter per vårddag fördelade på olika poster, år 1958 

lonierna, vilket framgår av nedanståen
de tablå. 

Vistelsens längd. I genomsnitt vistades 
varje barn 38 dagar på koloni. Medel
vårdtiden fördelad efter anordnare vi
sar, att barn vistades längst på kolonier 
tillhörande »övriga föreningar» (53 da
gar) och kortast på landstingens ko
lonier (31 dagar). Den genomsnittliga 
vistelsetiden hos olika kategorier an
ordnare framgår av följande tablå. 

Personalen på kolonierna består till 
största delen av föreståndare, kokerskor 
och biträden. Det totala antalet an
ställda uppgick till 4 423 personer år 
1958. Dessa personer förde själva med 
sig ca 700 barn på kolonierna, vilka 

dock ej ingår i den tidigare redovis
ningen. 

Koloniernas ekonomi. Den genomsnitt
liga utgiften per vårddag uppgick till 
9,94 kr. år 1958 mot 9,43 kr. föregående 
år. Till grund för denna kalkyl ligger 
bearbetningsbara uppgifter från 610 ko
lonier. 

I tabell AB redovisas de olika utgifts
posterna för ett antal större anordnar-
grupper. Därvid framgår att avlöning
ar till personalen och kosthållet var de 
största utgiftsposterna och tog tillsam
mans i anspråk 6,61 kr. eller 66 % av 
hela dagutgiften, medan reparationer, lo
kalkostnader och värme m. m. endast 
belöpte sig på 1,65 kr. per dag. 

Tabellen visar också att smärre skill
nader i kostnaderna föreligger mellan 
olika anordnare. De lägsta kostnaderna 
redovisade utom landsting barnens dags-
o. majblommeföreningar (9,10 kr.) me
dan industrier och enskilda personer låg 
högst (11,56 kr.). 

På vilket sätt kolonierna finansierat 
sin verksamhet framgår av tabell AC, där 
koloniernas inkomster angivits per vård
dag. Största inkomstkällan är de kom
munala bidragen, vilka uppgår till 1,55 
kr. samt statsbidragen, 1,05 kr. per vård-
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Tab. AC. Inkomster per vårddag fördelade på olika poster, år 1958 

dag. Som framgår av tabellen täcker 
inte bidragen och avgifterna mer än 
51 °fc av vårdkostnaderna, varför kolo-
nianordnarna själva får ikläda sig de 
resterande kostnaderna. Dessa uppgick 
i genomsnitt till 4,85 kr. per vårddag år 
1958. 

En översikt av koloniernas finansie
ring får man av den efterföljande tablån, 
där de skilda inkomstposterna redovisas 
dels till sin absoluta storlek, dels till 
den relativa andel de utgör av totalbe
loppet. Från 2 kolonier har uppgifter 
av skilda skäl ej kunnat erhållas. 

I jämförelse med föregående å r ha r 
utgifterna för koloniverksamheten ökat 
med drygt 200 000 kr. och uppgick år 
1958 till 13 milj. kr. Av dessa kostnader 
svarade stat och landsting för ca 12 % 

och kommunerna för drygt 40 %. Sist
nämnda siffra omfattar dels »kommu
nernas bidrag» (15 %) och dels kost
nad som täckts av kommunerna i egen
skap av huvudman (25 % ) . 

Av statens bidrag på 1,4 milj. kr. kom
mer ca 846 000 kr. på koloniernas drift, 
medan resten är bidrag till resekostna
der. Driftbidraget, vilket är behovsprö
vat, utgick under år 1958 till 520 koloni-
anordnare (eller 98 % av de statsbi
dragssökande). Antalet barn för vilka 
statsbidrag utbetalats var närmare 
27 700. 

I »övriga inkomster» ingår dels av
kastning av kapitalfonder, resultat av in
samlingar av olika slag e t c , dels också 
anslag från olika håll. Nykterhetsför
eningar, som själva ordnar kolonier, er
håller således ofta medel från någon 
riksorganisation, vilket också ofta är fal
let med religiösa och andra föreningar. 

Barnavårdsanstalter för halvöppen 

barnavård 

Anstalter för halvöppen barnavård är 
en gemensam beteckning för olika bar-
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Tab. AD. Antal institutioner och platser 

1 Daghem, lekskola och eftermiddagshem kombineras ofta inom en institution, varför summan 
av dessa överstiger summa institutioner. 

navårdsinstitutioner för vård och upp
fostran av barn i förskoleåldern samt 
yngre skolbarn under begränsad del av 
dygnet. Dessa institutioner är av tre slag, 
nämligen a) daghem för barn från späd
barnsåldern till barn i skolpliktig ålder; 
b) lekskolor för barn i åldern 4—7 år 
och c) eftermiddagshem (fritidshem) 
för barn som går i skolan. I den följande 
redogörelsen belyses utvecklingen inom 
detta område endast för de statsunder
stödda institutionerna. 

Antal institutioner och platser. I ta
bell AD redovisas antalet institutioner av 
olika slag samt deras platsantal vid slu
tet av åren 1950—58. Därvid framgår att 
verksamheten inom den halvöppna bar

navården undergått en kraftig utveckling 
sedan år 1950. Framför allt gäller detta 
lekskoleverksamheten. Platsantalet vid 
lekskolorna uppgick vid utgången av 1958 
till 33 379 och har sedan 1950 ökat med 
78 %. Ökningen av platsantalet vid dag
hem och eftermiddagshem uppgick till 
11 respektive 16 % under nämnda tid. 
Under samma tidsperiod har det totala 
antalet barn i de här aktuella åldrarna 
minskat rätt mycket, varför tillgången 
på platser förbättrats mer än som fram
går av de givna procenttalen. Mätt i re
lation till folkmängden har totala an
talet platser ökat från 2G per 1 000 barn 
under 10 år till 43 mellan åren 1950 och 
1958. 

Av tabellen framgår vidare att insti-

Tab. AE. Antal institutioner fördelade på huvudmän 31 dec. 1956—58 

1 Därav 2 drivna av landsting. 
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Tab. AF. Personal som varit i tjänst vid de statsunderstödda institutionerna under någon del av 
budgetåren 1955/56, 1956/57 och 1957/58 

tutionerna till största delen finns i de 
ivå största städerna. Platsantalet i Stock
holms och Göteborgs institutioner var 
18 900 eller ca 40 Ve av samtliga. Per 
1 000 barn under 10 år var antalet plat
ser 112 (enl. städernas folkmängd år 
1955) jämfört med hela rikets platsantal 
som var 43. 

Institutionernas fördelning på huvud
män. Hur de statsunderstödda institu
tionerna fördelar sig på huvudmän åren 
1956—58 framgår av tabell AE. Som sy
nes har kommunernas (och landsting
ens) andel av institutionerna ökat något 
och var vid slutet av år 1958 drygt 50 Ve 
av samtliga. För 42 % av institutionerna 
stod olika föreningar och industrier som 
huvudmän, medan endast 7 % drevs i 
pr ivat regi. 

Personalen på institutionerna. Perso
nalen vid daghem, lekskolor och efter
middagshem utgörs av föreståndarinnor, 

förskollärare — tidigare barnträdgårds-
lärar innor — barnsköterskor, ekonomi
personal och övrig personal. Av förskol
lärarna, som tjänstgör som förestånda
r innor eller avdelningslärarinnor, krävs 
utbildning vid statsunderstött förskole
seminarium. Ett fåtal med annan utbild
ning har erhållit dispens. Antalet före
ståndarinnor inklusive avdelningslära
r innor vid de statsunderstödda institu
t ionerna under de tre senaste budget
åren redovisas i tabell AF som även visar 
antalet förskollärare med utländsk exa
men. 

Som framgår av tabellen har antalet 
verksamma förskollärare ökat med drygt 
10 % mellan budgetåren 1955/56 och 
1957/58. Antalet nyanställda har där
emot varit konstant eller ca 240 per år 
liksom även antalet återanställda (ca 50 
per å r ) . Avgången från institutionerna, 
vars främsta orsak är giftermål, var 
budgetåret 1957/58 233 eller ca 13 %. 
Av materialet framgår vidare att av de 
under budgetåret 1957/58 nyanställda 

1 Ytterligare 24 000 kr för 1957/58 och 91000 kr för 1958/59, har anslagits till praktiska för
sök med nya verksamhetsformer inom den halvöppna barnavården och för barns sommarvistelse. 
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70 % (eller 166) utexaminerades under 
1957. Betraktar man till sist förskollä
rarnas åldersfördelning vid utgången av 
år 1957 framgår att ca hälften var under 
30 år, medan blott 12 Ve var över 45 år. 
Medelåldern var 33 år. 

Formerna för statens stöd. Det stat
liga stödet till den halvöppna barna
vården kan utgå i tre former: 1) engångs-

bidrag från allmänna arvsfonden till in
rättande av daghem, lekskolor och efter
middagshem ävensom till sanering eller 
ombyggnad av redan befintliga sådana 
institutioner; 2) driftbidrag till insti
tutionerna och 3) driftbidrag till försko
leseminarier för utbildning av personal. 
Bidragens storlek under de senaste bud
getåren framgår av tablån på sid. 40. 

IV. Ungdomsvårdsskolorna år 1958 

Ungdomsvårdsskolorna, officiellt be
tecknade skolor tillhörande barna- och 
ungdomsvården, är skolor eller skolav-
delningar för vård av barn och ungdom 
som omhändertagits av barnavårdsnämn
den för skyddsuppfostran på grund av 
visad vanart. Dessa skolor indelas i föl
jande tre grupper: a) skolhem för barn 
i skolpliktig ålder; b) yrkesskolor för 
barn och ungdom som avslutat sin skol
gång, samt c) hemskolor för väntande 
mödrar och mödrar med späda barn. 
Dessutom erhåller barnen och ungdo
marna, såsom villkorligt utskrivna eller 
utackorderade, vård bl. a. i enskilt hem. 

Antal skolor, elever m. m. Antalet sko
lor vid slutet av år 1958 var 22, som 
framgår av tabell AG, eller detsamma 
som under föregående år. Av dessa sko
lor var 14 avsedda för manliga elever, 
varav 4 skolhem, 9 yrkesskolor och 1 
kombinerat skolhem och yrkesskola. 
Platsantalet på ungdomsvårdsskolorna 
var vid utgången av år 1958 mindre än 
vid samma tidpunkt året innan, eller 728 
mot 781. Av platserna var 514 eller 
71 % avsedda för manligt klientel. 

Som syns av tabellen var elevantalet 
den 31 december 1958 1 502 — en ökning 
av 47 sedan föregående år. Av dessa 

Tab. AG. Ungdomsvårdsskolorna vid slutet av åren 1955—58 

1 Beträffande Lövsta har alla elever födda 1945 el. senare förts till skolhemmet medan resten 
förts till yrkesskolan. 

2 Utgör nettoantalet skolor. 
3 Avser antalet fastställda platser. 
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elever vistades emellertid knappt hälften 
(eller 750 barn och ungdomar) på sko
lorna, medan 41 % av eleverna var vill
korligt utskrivna och 10 % utackorde
rade. Av eleverna var 482 (32 %) flic
kor. 

Vid årsskiftet 1958/59 var antalet ele
ver på skolorna 750 vilket betyder att 
<le disponibla platserna var belagda till 
103 'A. Den högsta beläggningen redovi
sade yrkesskolorna där elevantalet över
skred antalet platser med 45. För övrigt 
kan nämnas att 263 ungdomar stod på 
skolornas väntelistor den 31 december 
1958. Av dessa ungdomar väntade när
mare 90 c/c på plats på yrkesskola. 

Antal elever som 
nyintagits 538 
återintagits efter utackordering eller 

villkorlig utskrivning 472 
utackorderats 187 
villkorligt utskrivits 711 
slutligt utskrivits 343 
utskrivits för avtjänande av straff . . 129 

» för vård på annan anstalt 
m. m 20 

Förändringar i elevantalet. I ovanstå
ende tablå redovisas förändringarna i 
antalet elever under år 1958, dvs. antalet 
nyintagna, återintagna, utackorderade 
och utskrivna. 

Antalet nyintagna som under år 1958 
var 538 var högre än under de två före
gående åren (443 år 1957 och 495 år 
1956). Vidare kan nämnas att 127 ele
ver under året överflyttats till annan 
ungdomsvårdsskola och att av de ut
ackorderade och villkorligt utskrivna 
barnen och ungdomarna ungefär en fem

tedel återintagits en eller flera gånger 
under året. 

Elevernas ålder. Elevernas fördelning 
efter ålder och kön vid slutet av år 1958 
redovisas i nedanstående tablå. 

Det framgår att pojkarna genomgåen
de var yngre än flickorna, liksom att 
flertalet elever (ca 64 %) befann sig i 
15—17-årsåldern. Det framgår vidare att 
mycket få ungdomar blev utackorderade 
eller villkorligt utskrivna före fyllda 15 
år. Av materialet kan dessutom utläsas 
att av de nyintagna barnen och ungdo
marna 81 % var under 18 år, huvudsak
ligen i åldern 15—17 år, medan bland 
de avgångna ca 90 % var över 18 år. 
Medelåldern för skolhemseleverna var 
ca 16 år medan den för yrkesskoleelever
na var drygt 18 år och för flickorna på 
hemskolan drygt 19 år. 

Eleverna fördelade efter vanartsfak-
torer. De barn och ungdomar som är 
elever vid ungdomsvårdsskolorna har 
omhändertagits på grund av visad van
art. På vilket sätt denna tagit sig uttryck 
redovisas i tabell AH, i vilken eleverna 
fördelats efter orsakerna till omhänder
tagandet. Därvid har eleverna fördelats 
efter samtliga angivna vanartsfaktorer 
och förekommer sålunda i vissa fall un
der flera av de angivna faktorerna. 

Som framgår av tabellen förefinns be
tydande skillnader i den procentuella 
fördelningen efter olika vanartsfaktorer 
mellan de från föregående år kvarva
rande eleverna och de under 1958 ny-
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Tak. AH. Fördelning enligt vanartstyp 

tillkomna. En av anledningarna torde 
vara att en viss eftersläpning efter en 
omläggning av redovisningssystemet till 
att omfatta fler än en orsaksfaktor gör 
sig gällande, varför inga direkta jämfö
relser mellan de båda grupperna där
igenom kan göras. 

Av tabellen framgår dock att den ojäm
förligt vanligaste orsaken till omhänder
tagande av pojkarna är »andra egen
domsbrott» (dvs. andra än bi l lån). För 
denna vanartsfaktor hade över 90 % av 
de nytillkomna redovisats. De där
näst vanligaste faktorerna bland de 
nytillkomna pojkarna var billån, och 
alkoholmissbruk för vilka 43 Ve resp. 

18 Ve var antecknade. Bland de nytill
komna flickorna var sexuell vanart (i 
59 Ve av fallen), vagabondering (62 V<) 
och »andra egendomsbrott» (3(5 'A) de 
mest förekommande vanartsfaktorerna. 

Vårdtidens längd. De slutligt utskrivna 
elevernas fördelning efter den samman
lagda tid, som de vistats på ungdoms
vårdsskola, varit utackorderade eller vill
korligt utskrivna redovisas i nedanstå
ende tablå, där även den genomsnittliga 
vårdtiden per elev beräknats för olika 
vårdsätt. 

Som framgår hade de slutligt utskriv
na eleverna i genomsnitt tillbringat 18 
månader på skolorna, medan medelvård
tiden som utackorderad var 16 mån. och 
som villkorligt utskriven 22 mån. Av 
tablån framgår vidare att flickornas 
vårdtid är något kortare än pojkarnas. 
Beträffande vårdtidens längd på skolorna 
är den längst på skolhemmen (ca 2,2 år) 
och kortast på yrkesskolorna (ca 1,4 
å r ) . För övrigt kan tilläggas att medan 
vårdtiden på skolorna minskat endast 
obetydligt de senaste åren, visar den ge
nomsnittliga utackorderingstiden en ök
ning från 1954 med ca 7 mån., medan 
däremot tiden för den villkorliga utskriv-
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ningen minskat med 5 mån. under sam
ma tid. 

Den totala medelvårdtiden för de 343 
frän skola slutligt utskrivna eleverna var 
3,5 år. Denna siffra omfattar samtliga 
perioder på skolan samt tiden som ut

ackorderad och villkorligt utskriven. För 
de olika skoltyperna ( = från den skola 
eleven utskrevs) var totala medelvårdti
den följande: För skolhem 5,0 år, och 
för yrkesskola 3,0 år. 

Utkom från trycket den 27 februari 1961 
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