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SUMMARY IN ENGLISH 

Legislat ion on Public Child Welfare 

The mos t impor tant m e a s u r e dealing with public child welfare is the ChiJd 
Welfare Act of 1924 (with amendments ) . Under this Act each municipali ty mus t 
set up a Child Welfare Commit tee which, in specia l c a s e s , may in te r fe re and 
provide protect ion, c a r e o reduca t ion for chi ldren and adolescents e i ther by 
taking preventive action 01 by taking charge of them for protect ive upbringing 
or social protect ion. The Child Welfare Commit tees a r e a lso responsib le for 
the supervis ion of the ca r e of foster chi ldren . 

Other legislat ion lays down that the dut ies of the Child Welfare Commit tees 
a r e to include the appointment of child welfare guardians and the hear ing of 
cases regard ing maintenance advances , the advance al lowances for ch i ldren . 

Preventive action, for chi ldren under 18, can cons is t of a warning 
to the pa ren t s , a warning to the child, an o rde r to ut i l ize a suitable inst i tut ion 
designed to supplement home t ra ining (e.g. day nurseries, vocational welfare 
schools , e t c . ) or to provide the child with a suitable occupation p re sc r ibed by 
the Child Welfare Commit tee . P e r s o n s aged 18-21 may be charged by the Com
mi t tee to live an order ly life or , when requ i red , work may t e found for them. 
Protective upbringing may be r e s o r t e d to when the c i r cums tances 
wa r r an t in te r fe rence even without the consent of the p a r e n t s . Recourse is had 
to this m e a s u r e not only in all ca ses of delinquency or where chi ldren a r e in 
danger of becoming delinquents but a l so in cases of m a l t r e a t m e n t and se r ious 
neglect or of some other danger to life or heal th . Prevent ive action should 
have been t r i ed before a pe r son is taken in charge for protect ive upbringing; 
no one is to be removed from h is home until it has proved imposs ib le to obtain 
co r rec t ion in any other way. Where an allowance alone is insufficient, a child 
improper ly ca r ed for or in need of specia l c a r e may be taken charge of for 
social protection. This , however , always r equ i r e s the consent of the 
p a r e n t s . 

By foster child is meant every child l ess than 16 y e a r s of age who is 
brought up in a pr ivate home other than that of his pa ren t s or by a special ly 
appointed guardian. Children taken charge of for protect ive upbringing or socia l 
protect ion who are boarded out in pr iva te homes within the d i s t r i c t of the 
responsib le Child Welfare Commit tee do not come under the Commit tee in its 
capacity of superv i so r of foster ch i ldren . 

Prevent ive action 

In the course of 1959 the Child Welfare Commit tees resolved to take 
prevent ive m e a s u r e s in 15 296 c a s e s . This co r r e sponds , on an average , to 6. 7 
of every 1 000 children under 21. The c i t ies of Stockholm and Malmö accounted 
for the highest frequency with respec t ive ly 12. 1 and 10.4 resolut ions per 1 000 
chi ldren, while the corresponding figure in Gothenburg was 4. 0 per 1 000 
chi ldren . 

Of these chi ldren about 80 per cent were boys. The mos t common action 
taken e i ther separa te ly or in combination with other m e a s u r e s , was the 
probation o rde r , which was applied in the case of 61 per cent of the ch i ldren . 
In the major c i t ies prac t ica l ly all the chi ldren concerned were placed under 
probation whereas it was l e s s common in the r u r a l districts. 

Approximately 8 per cent of the chi ldren against whom prevent ive action 
was enforced in 1959 had not yet reached the i r 10th year , while 80 per cent had 
passed their 13th yea r . 
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Protect ive upbringing 

In 1959, for the whole year or for part of it, about 8 100 children were taken 
charge of for protective education and t ra ining. On an average, this corresponds 
to 3. 6 out of every 1 000 children below the age of 21. The highest frequency 
is recorded for Stockholm and Gothenburg with respectively 6. 3 and 6. 1 per 
1 000 children. 

In respect of 1 698 of the children the order to take charge of them was made 
during 1959. About 15 per cent of the children had not yet reached the age of 7, 
while 73 per cent had passed their 13th year . 

The most common reasons for children being taken charge of for protective 
upbringing were cases of mal t rea tment and the ser ious neglect of children under 
16 yea r s and also all cases of misconduct by children under 18 (respectively 40 
and 43 per cent). 

Approximately 54 per cent of the children who were taken charge of for protective 
upbringing were cared for in private homes , 10 per cent in ch i ld ren ' s homes, 23 
per cent in reformatory schools, while 8 per cent received care in other insti tu
t ions, e . g . hospi ta ls , menta l insti tutions e tc . During the f irs t year of t rea tment 
the proportion of children in chi ldren 's homes is considerable . Of the children 
taken in hand in 1959i 35 per cent were cared for in chi ldren 's homes . 

Social protection 

In 1959 23 350 children received social protection; this corresponds to 12.8 
per 1 000 children who had not reached the age of 16. The proportion is highest 
in Gothenburg with about 29 per 1 000 children, while in Stockholm and Malmö 
the corresponding figures a r e 25 and 22 per 1 000 children respect ively. About 
92 per cent of the children had been taken charge of owing to economic d i s t r e s s 
at home or need for protect ion. 

During 1959 9 349 children were taken charge of for social protection. About 
68 per cent of these children had not reached th age of 7. The majority of the 
children, 63 per cent, went to children s homes , while 32 per cent received care 
in private homes and 4 per cent in some other inst i tut ions. 

The provisions of social protection is of short duration, 2. 1 years on an 
average, especially in the major c i t i e s . In Stockholm, Gothenburg and Malmö 
about 71 per cent of the children who were looked after in 1959. were discharged 
in the same year , while the corresponding proportion in the rura l d is t r ic t s was 
39 per cent. 

Costs incurred in caring for the children 

The cost of providing ca re , e. g. protective upbringing and social protection, 
amounted during the year to about 21 million crowns. Of this sum, 19.4 million 
crowns consisted of the cost of child care in private homes or other institutions, 
while 1. 8 million crowns covered expenditures on equipment, travelling expenses 
etc. 

Supervision of foster children 

The number of foster children, i . e . children brought up in homes other than 
their parents ' h o m e , amounted to 27 000 on the 31 of December 1959. Of these, 
about 5 500 were taken charge of and placed in private homes in the municipality 
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 extempted from the local a r r ange 
ments for supervision of foster children. Thus, there remain about 19 000 
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children who a re foster children in the true sense of the t e r m . This corresponds, 
on an average, to 10.6 of every 1 000 children under 16. 

55 per cent of the foster children were born out of wedlock. About 30 per 
cent of the children had not reached the age of 7, and 30 per cent had reached 
their 13th yea r . During 1959 approximately 4 000 children were reg is te red as 
foster children. 63 per cent of these were under 7 years old. About 53 per cent 
of the children lived with re la t ives , and for 60 per cent of the children their 
re la t ives , usually 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 within a m a r r i a g e . At the end of 
1959 child welfare guardians were appointed for 40 200 children born in wedlock, and 
for 91 100 born out of wedlock. 

At the end of 1959 there were in all 1 564 child welfare guardians, 703 of 
whom were women. In the rura l d is t r ic ts »the female guardians were relatively 
few (36 per cent), whereas they were in the majority in the towns (83 per cent). 

If the father of an illegitimate child or divorced father fails to pay the 
maintenance he has been ordered or has agreed to contribute, the Child Welfare 
Committee grants maintenance advances. In 1959 the maximum rate was 
720 crowns per year and child. In 1959 there were about 69 000 children with 
maintenance advances. The sum granted was 39 million crowns. Fa the r s with 
maintenance obligations repaid 18.6 million crowns in 1959. 

Children 's homes, country camps and day nu r se r i e s 

Special a r rangements , approved by the county council, a re made for the 
organization of ch i ld ren ' s homes in each county. At the end of 1959 there were 
193 ch i ld ren ' s homes, with a total of 4 290 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 mothe r s , 23 were maternal homes for 
care of infants with mothers and 7 were a combination between the two. 88 were 
provisional homes for temporary care , training and observation of 
children one year old or more and 39 permanent homes for care and 
training of children aged one year or more for a longer period of t ime. 

During 1959 9 304 children entered the chi ldren 's homes . Most of them 
(72 per cent) came from their own homes while 19 per cent came from hospitals 
and other insti tutions. 

Children's holiday camps are open in the summer . At the end of 
1959 there were 589 camps with a total of 22 300 p laces . About 34 000 children 
stayed at these country camps with a mean stay of 36 days . About 20 per cent 
of the children had not reached the age of 8, while 64 per cent were between 
8-11 years of age. 

In 1959 there were 304 day nurseries for the whole-day care of 
children ander school age, 861 nursery schools for several hours a day 
for children between 4 and 7 years of age and 121 play-centres for school
children in after-school hours . These institutions provided a total of 47 600 
p laces . Most of these institutions a re 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 
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inst i tut ions a r e usual ly taken to some r e fo rma to ry school . At the end of 1959 
the re were 25 schools with a total of 826 p laces , 70 per cent being for boys . 
At the s ame t ime the r e fo rma to ry schools had 1 622 pupils , 180 of whom were 
boarded out in p r iva te homes and 616 d i scharged on probat ion. The other 826 
s tayed in the schoo ls . Of the pupils in school 63 per cent were between 15-17 
y e a r s of age . During 1959 630 new pupils were admit ted to the re formatory 
schools . 
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INLEDNING 

Enligt lag den 6 juni 1924 om samhällets barnavård och ungdomsskydd med 
därefter införda ändringar skall barnavårdsnämnd finnas i varje kommun. Barna
vårdsnämnden har att med uppmärksamhet följa de inom kommunen rådande för
hållandena i avseende på barns och ungdomars vård och uppfostran samt att i s ä r 
skilda fall ingripa genom förebyggande å tgärder el ler genom omhändertagande. 
Vidare skall barnavårdsnämnden öva tillsyn över fosterbarnsvården samt över 
de inom kommunen belägna barnavårdsans ta l te rna . Barnavårdsmän förordnas av 
nämnden som också utövar tillsyn över deras verksamhet . 

Föreliggande å r sbe rä t t e l se redovisar barnavårdsnämndernas verksamhet 
samt verksamheten på barnavårdsans ta l te r och ungdomsvårdsskolor under å r 
1959. Berät te lsen är i huvudsak av samma omfattning som de nä rmas t föregåen
de, frånsett de s m ä r r e förändringar som förorsakats av att v issa uppgifter av
ser förhållanden vid å re t s slut i stället för att som tidigare avse hela å r e t . 

I. BARNAVÅRDSNÄMNDERNAS VERKSAMHET 

Genom Kungl brev den 30 december 1947 ålades barnavårdsnämnderna att 
varje å r upprätta s tat is t isk redogörelse över sin verksamhet . Redogörelsen 
avlämnas till socia ls tyrelsen och omfattar de uppgifter som i följande å r s b e 
rät te lse redovisas på sid 10-32. 

Efter erforderl ig granskning och komplettering av p r imärmate r i a l e t bea r 
betas samtliga uppgifter utom i fråga om fosterbarnen där ett femtedelsurval 
göres . Uppgift om kostnaderna för bidragsförskott och utfyllnadsbidrag e rhå l -
les från socialdepartementet . 

Förebyggande å tgärder 

Enligt B vi 22 § kan omhändertagande för skyddsuppfostran ske då ett barn 
utsätts för vanvård, är el ler löper risk att bli vanartat . I de fall då ba rnavårds 
nämnden anser rä t te lse möjlig utan att barnet behöver skiljas från hemmet kan 
den besluta om förebyggande å tgärder enligt 23 §. Med förebyggande å tgärder 
förstås, att föräldrarna ti l ldelas en al lvarl ig förmaning att bät t re ta hand om 
sina barn el ler att barnet ges en allvarlig varning. Nämnden kan också föreskr i 
va, att barnet skall t i l lbringa viss tid i barnt rädgård, daghem el ler liknande in
stitution el ler hålla sig till viss av nämnden bestämd lämplig sysselsät tning. 
Ungdomar mellan 18 och 21 å r tillhålls att föra ett ordentligt liv samt e r in ras 
om de påföljder som i annat fall kan inträda. Om de saknar arbete , skall nämn
den försöka hjälpa dem att anskaffa lämpligt sådant. Nämnden kan också stäl la 
barnen el ler ungdomarna under övervakning. Kombination mellan ovan nämnda 
å tgärder är vanlig. 

Verksamhetens omfattning. Av tabell A framgår att ba rnavå rds 
nämnderna vidtagit förebyggande å tgärder mot 15 296 barn och ungdomar under 
å r 1959 mot endast 6 420 å r 1954. 

Även relativt sett ha r en mycket s tark ökning ägt rum under den senaste 
femårsperioden - från 3, 9 till 6, 7 per 1 000 barn under 21 å r . 
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T A B A . B A R N O C H UNGDOM SOM V A R I T F Ö R E M Å L F Ö R FÖREBYGGANDE 

Å T G Ä R D E R UNDER ÅR 1959, LÄNSVIS 

1) Folkmängden 31/12 1959. Denna befolkningsfördelning bygger på från RFA och 
Generalpoststyrelsen erhållna uppgifter om den länsvisa folkmängden i ålders
grupperna under 20 år. 
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Åldersfördelning m m . Av tabell B framgår att 8 % av de nytillkomna 
barnen som varit föremål för förebyggande åtgärder ej fyllt 10 år och att de 
flesta (80 %) var 13 år eller äldre. Barnen i de tre största städerna är dessutom 
väsentligt yngre än på andra håll. Av samtliga barn med förebyggande övervak
ning var 46 % nytillkomna. 

TAB B. BARN OCH UNGDOM SOM VARIT FÖREMÅL FÖR FÖREBYGGANDE 

ÅTGÄRDER FÖRDELADE EFTER OMRÅDE OCH ÅLDER ÅR 1959 

Den relativa andelen nytillkomna barn inom olika åldersgrupper som varit 
föremål för förebyggande åtgärder, redovisas i nedanstående tablå, liksom an
delen pojkar i varje åldersgrupp. 

Det framgår att den högsta frekvensen ingripanden förekom bland 16-17-åring-
arna men även bland 13-15-åringarna var antalet åtgärder stort. 

Av samtliga barn och ungdomar som var föremål för förebyggande åtgärder 
var 12 092 pojkar (79 %) och 3 204 flickor. 

Åtgärdernas art. De nytillkomna barnens fördelning efter åtgärdernas 
art redovisas i tabell C. Flera åtgärder kan förekomma i kombination med var
andra. Förebyggande övervakning är vanligast i storstäderna och varning i öv
riga landet, vilket är ganska naturligt. På mindre orter kan barnavårdsnämnden 
sedan varning givits helt informellt hålla vederbörande barn under uppsikt medan 
denna möjlighet saknas i storstäderna om inte särskild övervakare förordnas. 
Åtgärden ordnande av sysselsättning är av mycket ringa omfattning och har varit 
så under hela 1950-talet. Av de barn som under året varit föremål för förebyg
gande åtgärder omhändertogs 651, emedan de förebyggande åtgärderna varit 
gagnlösa. Hälften av dessa barn hade haft förebyggande övervakning. 
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TAB C. BARN OCH UNGDOM SOM VARIT FÖREMÅL FÖR FÖREBYGGANDE 

ÅTGÄRDER FÖRDELADE EFTER ÅTGÄRDERNAS ART INOM OLIKA OMRÅDEN 

ÅR 1959 

Skyddsuppfostran 

Finner barnavårdsnämnden de i föregående avsnitt nämnda förebyggande 
å tgärderna va ra gagnlösa kan nämnden omhänderta barnet för skyddsuppfostran. 
Detta kan ske även mot förä ldrarnas vilja, men i sådana fall skall nämndens 
beslut unders tä l las l änss tyre l sens prövning. Så skall också alltid ske, däres t 
beslut avser person som fyllt 18 å r . 

Verksamhetens omfattning. Det antal barn och ungdomar som om
händertogs för skyddsuppfostran under å r 1959 var som framgår av tabell D 
1 698. Detta betyder att i genomsnitt ett barn på 1 400 under 21 å r blev omhän
dertaget för skyddsuppfostran. 

De nytillkomna jämte de från föregående å r kvarvarande ("samtliga") utgjor
de t i l l sammans 8 106 barn och ungdomar mot 6 637 under å r 1954. I tabell D 
redovisas de skydds uppfostrades fördelning på olika län såväl i absoluta tal som 
i relat ion ti l l befolkningen under 21 å r . I genomsnitt var 3, 6 per 1 000 under 
21 å r omhändertagna för skyddsuppfostran under å r 1959 jämfört med 3, 0 å r 
1954. 

Vid utgången av å r 1959 var 6 847 barn och ungdomar (2, 9 per 1 000 av be
folkningen under 21 å r ) omhändertagna för skyddsuppfostran. 

Av de under å r 1959 omhändertagna hade 651 (38 %) samma å r vari t föremål 
för förebyggande å tgä rde r . 

Åldersfördelning m m. Åldersfördelningen bland de för skyddsuppfost
ran omhändertagna barnen och ungdomarna redovisas i tabell E . Av de nytillkom
na barnen var 15 % under skolåldern medan 60 % fyllt 15 å r . Som jämförelse kan 
nämnas att år 1954 var motsvarande siffror 20 % resp 37 %. En förskjutning i 
åldersfördelningen mot högre å ld ra r ha r sålunda skett under senare å r . Av de 
vid årets slut kvarvarande omhändertagna var 22 % ej fyllda 10 år , medan hälften 
var över 15 års ålder. Barnen i landskommunerna var i genomsnitt yngre än ba r 
nen i s täderna . 



13 

TAB D. FÖR SKYDDSUPPFOSTRAN OMHÄNDERTAGNA BARN OCH UNGDOMAR 

FÖRDELADE EFTER LÄN, ÅR 1959 

1) Folkmängden 31/12 1959 
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TAB E. FÖR SKYDDSUPPFOSTRAN OMHÄNDERTAGNA FÖRDELADE EFTER 

ÅLDER, ÅR 1959 

Av nedanstående tablå framgår att åldersgrupperna 15-17 år har den högsta 
frekvensen omhändertaganden per 1 000 i motsvarande åldersgrupp såväl bland 
nytillkomna som bland samtliga. 

Av de under år 1959 omhändertagna barnen och ungdomarna var 1 090 (64 %) 
pojkar och 608 flickor samt 324 (19 %) 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 2/3 av de ny
tillkomna omhändertogs av nämnda anledningar. Vanvård eller misshandel, som 
ofta åberopas i kombination med fara för vanart, förekom i l / 4 av fallen. Av de 
under år 1959 enligt vanarts- eller oartsmomentet omhändertagna barnen var 
7/10 pojkar. 

Omhändertagna barns placering. Vid skyddsuppfostran kan barnet 
överlämnas för vård i enskilt hem, på barnhem eller ungdomsvårdsskola eller 
för vård å annan anstalt, dvs sjukhus, anstalt för psykiskt efterblivna etc. 

Av tabell G framgår hur de 1 698 under år 1959 omhändertagna barnen pla
cerats. Vård i enskilt hem erhöll 1/3 och på barnhem 1/5 av barnen. Ungdoms
vårdsskolorna mottog drygt 1/5 av de omhändertagna, medan vart 10:e barn ej 
blev placerat samma år det omhändertogs. 
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TAB F . FÖR SKYDDSUPPFOSTRAN OMHÄNDERTAGNA FÖRDELADE 

EFTER ANLEDNINGEN TILL OMHÄNDERTAGANDET, ÅR 1959 

TAB G. FÖR SKYDDSUPPFOSTRAN OMHÄNDERTAGNA FÖRDELADE EFTER 

VÅRDSÄTT, ÅR 1959 

Av de vid å re t s slut kvarvarande barnen var m e r än hälften placerade i enskilt 
hem medan knappt 1/10 fanns på barnhem. 

Hur vårdformerna v a r i e r a r med orsakerna till omhändertagandet framgår av 
tabell H. I de fall orsakerna var i t vanvård e l ler fara för vanart har vården före
t rädesvis blivit enskilt hem (drygt 3/4 av fallen). Vanart och oart r e s u l t e r a r i 
att hälften av fallen får vård på ungdomsvårdsskola, men många p laceras även 
för vård i enskilt hem. 
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TAB H. FÖR SKYDDSUPPFOSTRAN OMHÄNDERTAGNA FÖRDELADE EFTER 

DET HEM DE ÖVERLÄMNATS TILL, ÅR 1959 

Omhändertagandets längd. Av tabell I, som visar vilket å r de under 
å r 1959 från skyddsuppfostran utskrivna omhändertagi ts , framgår att vårdtiden 
i genomsnitt vari t 4, 9 å r . Den var något längre för barnen i landskommunerna 
än för övriga barn . 

TAB I. FRÅN SKYDDSUPPFOSTRAN UNDER ÅR 1959 AVGÅNGNA BARN 

FÖRDELADE EFTER ÅRET FÖR OMHÄNDERTAGANDET 

Länsstyrelsens prövning av barnavårdsnämndens beslut. 
Beslut om omhändertagande för skyddsuppfostran skall understä l las l änss tyre l 
sens prövning i de fall förä ldrarna inte l ämnar sitt medgivande där t i l l . Så skall 
även ske i de fall omhändertagandet avse r 22 § mom d (vanartad ungdom som 
fyllt 18 år). Antalet beslut som unders tä l l ts och godkänts av länss tyre lse (i Stock
holm ÖA) framgår av nedanstående tablå, som avse r de under å re t nytillkomna 
(exkl beslut som avser 22 § mom d). Hur många beslut som unders tä l l ts l äns 
s tyre lse men ej godkänts ä r okänt. 
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Som framgår av efterföljande tablå var frekvensen prövade beslut högst bland 
barn under 10 år och lägst bland barn i åldern över 16 år. 

Samhällsvård 

Om ett barn under 16 år utsätts för nöd i hemmet, skall det omhändertas för 
samhällsvård, då föräldrarna det medger. Denna nöd kan vara orsakad av föräld
rarnas liknöjdhet, sjukdom eller annat, som gör dem oförmögna att vårda barnet. 
Även i de fall barnet överges eller lämnas ensamt genom föaldrarnas död skall 
det omhändertas, om så är nödvändigt. 1 det följande benämns dessa och liknande 
anledningar till omhändertagandet "nöd i hemmet". I vissa fall kan kroppslig el
ler själslig sjukdom hos barnet göra det nödvändigt att samhället 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 eller mera tillfälligt, men det sistnämnda 
är det vanligaste. Ibland kan det vara svårt att avgöra, om nödtillståndet är så
dant, att det bör avhjälpas genom samhällsvård, eller om förutsättningar för 
skyddsuppfostran föreligger (vanvårdsmomentet). I senare fallet bör skyddsupp
fostran också tillgripas. Det kan även inträffa, att samhällsvård behöver över
gå i skyddsuppfostran, nämligen om föräldrarna påyrkar samhällsvårdens upp
hörande, men detta ej kan ske utan att barnet utsattes för fara till sin kroppsliga 
eller själsliga hälsa. 

Verksamhetens omfattning. Under år 1959 blev 9 349 barn omhän
dertagna för samhällsvård (nytillkomna) mot 9 721 år 1954. Antalet samhälls-
vårdade har som syns av tabell J minskat något under de senaste åren såväl ab
solut som relativt. 

I tabell J redovisas barnens fördelning på olika län såväl absolut som i re
lation till samtliga barn i åldern under 16 år, dvs upp till den ålder då samhälls-
vården senast skall upphöra. 

Genomsnittligt var under året 12, 7 av 1 000 barn i de aktuella åldrarna om
händertagna för samhällsvård. De under år 1959 omhändertagna motsvarar 5, 1 
per 1 000 barn under 16 år. Den högsta frekvensen samhälls vårdade barn (samt
liga) förekom i de tre största städerna - mer än 20 per 1 000 barn under 16 år. 

Under år 1959 omhändertogs för samhällsvård på grund av sjukdom 736 barn, 
mot 1 104 under år 1954. 

Åldersfördelning m m. Åldersfördelningen bland de nytillkomna bar
nen framgår av tabell K. Flertalet är i förskoleåldern (68 %). Vidare framgår 
att 36 % av de vid årets slut kvarvarande barnen var i förskoleåldern. I de tre 
största städerna var denna andel 43 %. Med ökad befolkningstäthet sker alltså 
en förskjutning mot lägre åldrar. 

Av de under år 1959 omhändertagna barnen var 5 179 (55 %) pojkar och 4 170 
flickor samt 30 % av utomaktenskaplig börd. Av de sistnämnda barnen var 40 % 
under 1 år. 
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TAB J . FÖR SAMHÄLLSVÅRD OMHÄNDERTAGNA BARN FÖRDELADE EFTER 

LÄN, ÅR 1959 

1) Folkmängden 31/12 1959 
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TAB K. FÖR SAMHÄLLSVÅRD OMHÄNDERTAGNA BARN FÖRDELADE EFTER 

ÅLDER, ÅR 1959 

Att 6/10 av de för samhällsvård vid årets slut omhändertagna barnen kom 
från ofullständiga hem framgår av följande tablå. 

De omhändertagna barnens placering. Var de under året ny
tillkomna barnen vårdats framgår av tabell L. De flesta (63 %) vårdades på barn
hem, medan 1/3 vårdades i enskilt hem och ett fåtal på annan plats eller annan 
anstalt, dvs sjukhus, anstalt för psykiskt efterblivna etc. Dessutom fanns det 
44 barn för vilka beslutet ej verkställts. Vård på mer än ett sätt kan förekom
ma under året. Vidare framgår att landskommunerna i större utsträckning än 
städerna anlitar vård i enskilt hem. 

Placeringen för alla vid årets slut kvarvarande barn skiljer sig avsevärt 
från den som förekommer bland de nytillkomna. Ca 77 % av barnen hade vårdats 
i enskilda hem men blott 16 % på barnhem. 

Vårdtidens längd. Under år 1959 upphörde samhällsvården för 8 866 
barn. 

I tabell M är de barn, för vilka samhällsvården upphört, fördelade efter året 
för omhändertagandet. De flesta (62 %) av barnen hade omhändertagits år 1959. 
Genomsnittligt hade de barn för vilka samhällsvården upphört varit omhänder
tagna i 2,1 år. På landsbygden är den genomsnittliga vårdtiden mer än dubbelt 
så lång som i städerna - 3, 5 resp 1, 6 år. Detta tyder på att den situation som 
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TAB L. FÖR SAMHÄLLSVÅRD OMHÄNDERTAGNA BARN FÖRDELADE EFTER 

VÅRDSÄTT, ÅR 1959 

TAB M. FÖR SAMHÄLLSVÅRD OMHÄNDERTAGNA BARN FÖR VILKA VÅRDEN 

UPPHÖRT ÅR 1959, FÖRDELADE EFTER ÅRET FÖR OMHÄNDERTAGANDET 

föranleder omhändertagandet är av delvis annan karaktär i s täderna än på lands
bygden. I s täderna utgör omhändertagandet för samhäl lsvård huvudsakligen ett 
medel för avhjälpande av m e r a tillfälliga nödsituationer. 

Vårdkostnader för omhändertagna barn 

Uppgifterna från barnavårdsnämnderna om vårdkostnaderna för de omhänder
tagna barnen avse r kommunernas direkta bruttoutgifter för vården, oavsett om 
utgifterna e r sä t t s från annat håll e l le r e j . Vårdkostnaderna avser dels inackor
deringsavgifter i enskilda hem och vårdavgifter till barnhem, sjukhus o dyl, dels 
andra kostnader i samband med vården, t ex r e so r , utrustning o dyl. Vad kost
naderna för vården på anstal t beträffar bör obse rve ras att dessa endast avser 
dem som utgår enligt fastställd taxa, ej de kostnader kommunerna i övrigt som 
huvudmän bes t r ide r för barnhem, sjukhus etc, och som givetvis uppgår till betyd
ligt s tö r re belopp. De totala vårdkostnaderna för ett antal å r framgår av nedan
stående tablå. Av dessa kostnader kom under å r 1959 omkring 3/4 på samhäl l s -
vården, medan åters toden föll på skyddsuppfostran. 
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Kostnader (i 1 000-tal kr) för barn och ungdom 
som varit omhändertagna av barnavårdsnämnd 

Av vårdkostnadernas totalsumma kom ca 2/3 på städerna, av vilka enbart de 
tre största städerna svarade för drygt hälften av kostnaderna. 

Huvudparten av vårdkostnaderna utgörs av vårdavgifter till enskilda eller an
stalter. Dessa uppgick till 22, 0 milj kr, medan resten 2, 1 milj kr var utgifter 
för utrustning, resor o dyl. Av de barn som varit omhändertagna för skyddsupp
fostran eller samhällsvård har vårdkostnad redovisats för ca 21 000 (68 % av 
samtliga omhändertagna barn). Vårdkostnaderna på ungdomsvårdsskolorna be
strids helt av statsmedel. För dessa ungdomar har kommunerna inga vårdavgif
ter, men väl "andra kostnader". För de ungdomar för vilka vårdavgift erlagts 
var avgiften i genomsnitt 106 kr per månad. Motsvarande för andra kostnader 
var 28 kr per månad. 

Fosterbarn 
Enligt barnavårdslagen är barn under 16 år som fostras i annat enskilt hem 

än hos föräldrarna eller hos särskilt förordnad förmyndare, vilken har vårdna
den om barnet, att betrakta som fosterbarn och skall stå under tillsyn av barna
vårdsnämnden i den kommun, där fosterhemmet är beläget. Vid behov kan nämn
den besluta om förlängd tillsynstid, dock längst till 18 år. Nämnden har att motta 
anmälningar om - i vissa fall lämna tillstånd till - mottagande av fosterbarn och 
skall utöva fortlöpande kontroll av fosterhem och fosterbarn. 

Undantagna från de särskilda bestämmelserna om fosterbarnsvård är barn 
som omhändertagits för skyddsuppfostran 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 til lsy
nen av barn som omhändertagits av Stockholms stads barnavårdsnämnd och pla
cerats i fosterhem i andra kommuner. För dessa barn handhar nämnden själv 
tillsynen med hjälp av lokalombud på de olika orterna. 

Vid slutet av år 1959 kan hela antalet barn som fostrats i annat enskilt hem 
än hos föräldrarna eller särskilt förordnad förmyndare beräknas ha uppgått till 
drygt 27 000. Av dessa var 5 769 omhändertagna för skyddsuppfostran eller 
samhällsvård och placerade i enskilt hem inom den kommun, vilkens barna
vårdsnämnd beslutat om åtgärden, samt 2 040 barn vilka omhändertagits av 
Stockholms stads barnavårdsnämnd och placerats utom Stockholm. Återstår 
således ca 19 200 barn vilka står under lokal tillsyn. Av dessa kan ca 9 100 
beräknas vara sådana som omhändertagits och placerats inom annan barna
vårdsnämnds verksamhetsområde, samt ca 10 100 icke omhändertagna foster
barn. 

Denna redogörelse bygger i fortsättningen på de uppgifter barnavårdsnämn
derna lämnat om dessa 19 200 barn. Analysen grundar sig på 1/5 av dessa fos
terbarn, varför de absoluta talen erhållits genom multiplicering med fem. 
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TAB N. FOSTERBARN FÖRDELADE EFTER LÄN ÅR 1959 

Verksamhetens omfattning. I tabell N redovisas fosterbarnen år 
1959 länsvis . Därvid framgår att Gotlands län har den största andelen fosterbarn 
med över 30 per 1 000 barn under 16 år, och att Stockholm har den lägsta ande
len med 8 per 1 000. Under året til lkom under lokal ti l lsyn 4 050 barn, vilka 
också finns redovisade i tabellen. 

Åldersfördelning m m. Av tabell O framgår att 63 % av de nytillkomna 
fosterbarnen under lokal til lsyn var under skolåldern samt att motsvarande andel 
av de vid årets slut kvarvarande barnen endast var 31 %. 

Av tabellen kan vidare utläsas att omkring hälften av fosterbar ir>n var födda 
utom äktenskapet. 
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TAB O. FOSTERBARN UNDER LOKAL TILLSYN FÖRDELADE EFTER ÅLDER 

Fosterhemmen. Något mer än hälften av de ca 19 200 fosterbarnen vis
tades hos släktingar, dvs hem som förestås av mor- eller farföräldrar, syskon 
eller föräldrars syskon. För omkring 60 % av barnen uppges anhörig, vanligen 
modern, ha anskaffat fosterhemmet och för övriga barnavårdsnämnden eller an
nat allmänt organ. 

TAB P. FOSTERBARN I OLIKA ÅLDRAR FÖRDELADE EFTER FOSTER

MÖDRARNAS ÅLDER ÅR 1959 

Tab P visar att fostermödrar som är släkt med barnen är betydligt äldre 
än övriga fostermödrar. Vidare framgår att andelen barn under 4 år är betyd
ligt mindre hos släktingar än hos övriga. 

Vårdkostnader för fosterbarn. För 14 600 fosterbarn föreligger 
uppgift om att vårdavgift (=månadsavgift) utgått. Dessa avgifter utgjorde år 1959 
sammanlagt ca 12 milj kr. Dessutom har några procent av barnen varierande 
eller okända avgifter, varför nämnda belopp i realiteten är något högre. Det bör 
dock framhållas att fostermödrarna utöver fosterlegorna erhåller allmänt barn
bidrag för barnen (400 kr per barn år 1959). 
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Enligt tabell Q uppgick vårdavgiftens storlek i genomsnitt till 85 kr per må
nad mot 59 kr under år 1954. Beträffande avgiften för barn i icke släktingars 
hem är den betydligt högre än för barn i släktingars hem. Avgiften i släktingars 
hem var i genomsnitt 13 kr lägre per månad än i övriga hem. 

De genomsnittliga vårdavgifterna för de nytillkomna fosterbarnen med vård
avgift var under år 1959 drygt 111 kr per månad. 

TAB Q. FOSTERBARN FÖR VILKA VÅRDAVGIFT UTGÅR FÖRDELADE EFTER 

VÅRDAVGIFTENS STORLEK, ÅR 1959 

Allmän översikt 

Antalet barn i åldern under 21 år, dvs i de åldrar där ingripande från barna
vårdsnämndens sida kan förekomma, har ökat starkt sedan år 1940, vilket fram
går av nedanstående tablå. 
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Totalt har antalet barn mellan ar 1940 och 1959 ökat med ca 402 500 el ler 
21 %. Den låga nativiteten på 1930-talet och den motsvarande höga under förra 
hälften av 1940-talet medförde stora förändringar i antalet barn i olika åldrar. 
Antalet barn under skolåldern ökade från 1940 ti l l 1950 med ca 43 % för att s e 
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 R över antalet barn och ungdo
mar, som varit föremål för nämndernas verksamhet, s e s . Oaktat barnantalet 
ökat, har det totala antalet barn som varit omhändertagna avtagit. Detta antal 
var år 1940 ca 36 500 och år 1959 31 300. 

Av tabellen framgår vidare att antalet barn omhändertagna för skyddsupp
fostran år 1940 var ca 6 500 och år 1959 drygt 8 000. 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 1959 ca 
23 400 fall. 

Ovan har talats om de barn som någon gång under resp år varit föremål för 
samhällsvård el ler skyddsuppfostran. Det antal som blivit omhändertagna (ny
tillkomna) resp år redovisas också i tabell R. 

TAB R. ANTAL BARN OCH UNGDOMAR SOM OMFATTATS AV BARNAVÅRDS

NÄMNDERNAS VERKSAMHET 

1) Utgör nettoantalet (utan dubbelräkningar). 

Antalet för skyddsuppfostran omhändertagna har från år 1940 fram t o m år 
1955 varit omkring 1 000 per år men därefter har en kraftig ökning ägt rum -
ca 60 % från år 1955 till år 1959. 

Beträffande de för samhällsvård omhändertagna (nytillkomna) framgår av 
tabellen, att antalet ökat mellan åren 1940 och 1955 med 55 %. Därefter har an
talet nytillkomna barn varit relativt konstant. 

De barn mot vilka barnavårdsnämnderna ingripit med förebyggande åtgärder 
har till följd av en noggrannare redovisning stigit avsevärt i antal. Deras nume
rär som år 1940 var 2 900 har för varje år ökat och uppgick år 1959 till närma
re 15 300 fall. En del av denna ökning torde kunna ti l lskrivas kommunsamman
slagningen och den i samband därmed effektivare redovisningen av dessa barn. 
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Omhändertagande för skyddsuppfostran blir aktuell då de förebyggande åtgärder
na bedömts vara gagnlösa el ler inte visat sig ha positiv verkan. Under år 1959 
var ca 23 000 barn och ungdomar p g a uppförandebrister föremål för ingripan
den av barnavårdsnämnderna. 1 vissa fall förekommer dubbelräkning på så sätt 
att barn som under året varit föremål för förebyggande åtgärder senare under 
samma år kan ha omhändertagits. Så förekommer blott i mindre utsträckning, 
ca 3 % 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 under ett v i s s t år omhändertagits (nytillkom
na) för skyddsuppfostran el ler samhällsvård ställda i relation till hela antalet 
barn i v i s s a åldrar. Vid förebyggande åtgärder har relationstalen beräknats 
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. 

Barnavårdsmannaskap 

Barnavårdsmannaförordnanden. Alltsedan år 1917 skall barnavårds-
man alltid förordnas för barn med utomäktenskaplig börd. Ar 1940 gavs det ock
så möjlighet för barnavårdsnämnd att förordna 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 v issa fall kan nämnden, även 
utan att framställning görs , förordna om barnavårdsman. Uppdraget att vara 
barnavårdsmaji iiDQb£r nax. harnet fyller 18 år, men förordnandet kan förlängas 
utöver denna aider (till 21 år), l iksom även upphöra dessförinnan, om behov av 
barnavårdsman ej längre förel igger. 

Antalet barn med förordnad barnavårdsman vid slutet av år 1959 var 131 340, 
vilket betyder att vart 16:e barn under 18 år hade förordnad barnavårdsman. An
talet under år 1959 nytillkomna förordnanden var 25 366 fördelade på 7 503 för 
iä-barn och 17 863 för uä-barn. Detta är bruttoantalet nytillkomna, dvs inklusive 
barn vars förordnanden överflyttats från annan barnavårdsnämnd. Antalet barn 
födda utom äktenskapet var 1959 ca 10 700, varför således ca 7 000 av de nytill
komna var överflyttningsfall. 

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 35 %. 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 1959. I detta sammanhang kan påpekas att antalet hem- och äktenskapsskill
nader varit praktiskt taget konstant under samma tid. 
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Av tabell S framgår hur antalet barnavårdsmannaförordnanden varierar mel
lan de olika länen. 1 relation till folkmängden i hithörande åldersgrupper har 
Jämtlands län det största antalet förordnanden, medan Jönköpings, Hallands 
och Kronobergs län redovisar det lägsta antalet. Vad antalet förordnanden för 
de inomäktenskapliga barnen beträffar, visar också dessa stora lokala variatio
ner. 

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 . 

En översikt av anledningarna till att barnavårdsman förordnats under år 1959 
för barn i äktenskap ges i efterföljande tablå. 

Fastställande av faderskap. En av barnavårdsmannens funktioner 
är att söka få faderskapet till utomäktenskapliga barn fastställt. Av de över 
91 000 uä-barnen med förordnad barnavårdsman hade vid slutet av år 1959 91 % 
av barnen fått faderskapet fastställt; andelen har ej undergått någon 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 faderskapet ej fastställts var vid slutet av år 
1959 närmare hälften under 3 år, vilket framgår av följande tablå. Dessutom 
framgår, att barnen var yngre i städerna än på landsbygden. 

Barnavårdsmän. Vid slutet av år 1959 var antalet barnavårdsmän 
1 566 mot 1 916 år 1954. Som framgår av nedanstående tablå, vilken visar för
delningen på stad och landsbygd samt antalet 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 mycket 
kraftigt. Detta torde sammanhänga med, speciellt beträffande städerna, att kom
munala tjänstemän har barnavårdsmarmaskapet som huvudsaklig syssla. Av 
tablån framgår vidare att kvinnornas andel ökat inom detta område. Vid slutet 
av år 1959 var 703 eller 45 % av barnavårdsmännen kvinnor jämfört med 1954 
då kvinnornas andel var 37 %. 
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TAB S. ANTAL BARNAVÅRDSMANNAFÖRORDNANDEN ÅR 1959, LÄNSVIS 

1 Folkmängden 31/12 1959. Se not vid tabell A. 

Bidragsförskott och utfyllnadsbidrag 

Om fader el ler moder, som enligt rättens beslut e l ler skriftligt avtal är för
pliktad att betala underhållsbidrag för sitt barn, underlåter att göra detta, så 
kan barnavårdsnämnden, oberoende av vårdnadshavarens e l ler barnets ekono
miska ställning, förskottera bidraget upp till ett v i ss t belopp. Nämnden har s e 
dan att söka utkräva beloppet av den underhållsskyldige. Bidragsförskott utgår 
t i l ls barnet fyllt 16 år . 

Bidragsförskott utgår med det belopp som bestäms i avtal e l ler dom, år 1959 
dock högst med 720 kr per barn och år . Åtskill iga äldre underhållsbidrag löper 
emellertid med lägre belopp trots att al la underhållsbidrag, fastställda före den 
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1 januari 1955, uppräknats enligt en särskild lag om generell höjning av famil
jerättsliga underhållsbidrag. Med hänsyn till detta har man infört ett utfyllnads
bidrag, avsett för barn vilkas underhållsbidrag är lägre än 720 kr om året. Ut
fyllnadsbidraget skall täcka skillnaden mellan 720 kr och det fastställda under
hållsbidragets belopp, men får endast beviljas, om det lägre underhållsbidraget 
fastställts före den 1 april 1957. 

Antalet barn med bidragsförskott var under redovisningsåret ca 69 000. De
ras antal har, som syns av nedanstående tablå, ökat kraftigt under senare år 
såväl absolut som i förhållande till folkmängden. De redovisade genomsnittsbe
loppen är lägre än maximibidraget, vilket dels beror på att bidragsförskott 
högst kan utgå med det belopp som bestämts i resp avtal och dels på att de ny
tillkomna resp avgångna barnen med bidragsförskott som regel ej åtnjutit detta 
under hela året. 

Totalt utbetalade kommunerna över 38 milj kr i bidragsförskott under redo
visningsåret 1959, varav ca 12 milj kr till barn på landsbygden och 26 milj kr 
till barn i städerna. Antalet bidragsmottagare var 52 752. 

I tabell T 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 bidragsbeloppen. De tre största städerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö redovisar därvid den högsta frekvensen barn med bidrags
förskott med i genomsnitt 70 per 1 000 barn under 16 år . För hela riket var mot
svarande antal 38 per 1 000. Beträffande utfyllnadsbidrag hade Jämtlands län den 
högsta frekvensen - 35 per 1 000 barn medan genomsnittet för hela landet var 19. 
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TAB T. BIDRAGSFÖRSKOTT OCH UTFYLLNADSBIDRAG ÅR 1959, LÄNSVIS 

1 Folkmängden 31/12 1959. Se not vid tabell A. 

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

Den bidragsskyldige fadern eller modern blir ersättningsskyldig till barna
vårdsnämnden för utgivet bidragsförskott. Under år 1959 inbetalades till bar
navårdsnämnderna sammanlagt 18, 9 milj kr från sammanlagt 39 000 bidrags
skyldiga fäder och mödrar. Beloppet motsvarar 49 % av de år 1959 utbetalda 
förskotten. Högsta återbetalningsprocenten redovisar Stockholms stad. 

Under år 1959 har av kommunerna i utfyllnadsbidrag utbetalats 4, 6 milj kr. 
Av detta belopp kommer 2, 4 milj kr på landsbygden och 2, 2 milj kr på städer
na. Antalet bidragsmottagare var 29 700. 
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Nettokostnaden för kommunerna för utgivna bidragsförskott samt utfyllnads -
bidrag stannade för år 1959 vid 23, 5 milj kr. Av detta belopp svarar kommu
nerna för 1/4 och staten för 3 /4 . 

Arbetsföreläggande 

Enligt BvLi 72 § kan försumliga föräldrar, vilkas barn omhändertagits för 
samhällsvård el ler skyddsuppfostran, samt föräldrar, som försummar fastställd 
bidrags skyldighet, erhålla arbetsföreläggande. Under år 1959 beslutades orn ar
betsföreläggande i 1 521 fall, varav 1 457 för försummad fastställd bidragsskyl
dighet. I drygt hälften (801) av fallen resulterade beslutet i att underhållsbidrag 
blev erlagt. 

Under år 1959 begärde barnavårdsnämnderna dessutom handräckning för in
ställande till arbete efter beslut om arbetsföreläggande i 643 fall. Av dessa hade 
240 beslutats under året. 

II. BARNAVÅRDSANSTALTER ÅR 1959 

Barnhemmen 
Varje landsting och stad utom landsting skall enligt § 40 barnavårdslagen 

svara för att inom området örefintliga behov av olika slag av barnhemsvård blir 
tillgodosedda. Var och en utarbetar därför en plan för barnhemsvårdens ordnan
de, vilken skall underställas Kungl Maj:t för fastställande. Till de barnhem som 
är upptagna i dessa planer ("barnhem inom barnhemsplan") utgår statsbidrag. 
Till "barnhem utom barnhemsplan" utgår i allmänhet inte statsbidrag i någon 
form. Nedanstående redogörelse bygger på uppgifter ur de årsredogörelser barn
hemmen lämnar till socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet över denna verk
samhet. I redogörelsen behandlas enbart de barnhem som ingår i barnhemspla
nerna (193 el ler 90 % 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, e l ler 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 länere tid av 
barn som fyllt 1 år. I några fall förekommer dessutom mödra- och spädbarns
hem, vilket är en kombination av a) och b). 

Antal barnhem m m. Som framgår av tabell U var antalet barnhem vid 
slutet av år 1959 193. Motsvarande antal vid slutet av år 1954 var 218. Enligt 
samma tabell svarade landstingen och de landstingsfria städerna för driften av 
140 barnhem. De övriga hemmen, vilka var 11 färre än föregående år, drivs av 
föreningar, stiftelser m fl. Närmare hälften av barnhemmen, el ler 88 hem, til l
hörde kategorin upptagningshem. 

Barnhemsplatsernas antal har sedan 1954 minskat med 11 % (531 platser) 
medan antalet barn i åldrarna under 16 år under samma tid ökat med 3 %. 

Antalet platser fördelar sig på typ av hem resp anordnare ungefär på samma 
sätt som antalet hem. Ca 75 % av barnhemsplatserna finns på hem tillhörande 
landsting och landstings fria städer, och resten på hem tillhörande övriga anord
nare. Drygt hälften av barnhemsplatserna finns på upptagningshemmen. 
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TAB U. BARNHEMMEN VID SLUTET AV ÅR 1959 

1 Avser plats för moder med ev barn. 

Antal vårdade, beläggning m m. Av tabell V framgår att antalet 
under året vårdade barn uppgick till 12 700 och antalet mödrar till drygt 1 000. 
Om korrektion sker för barns flyttning mellan olika barnhem kan ca 12 400 barn 
sägas ha vårdats på barnhem under året . Av de under året vårdade barnen kvar
stod vid årets slut ca 1/5. Denna andel är naturligtvis högst på hem för varaktig 
vård och lägst på upptagningshemmen. 

Beläggningen (= medelantalet vårdade per dag i procent av antalet disponibla 
platser) på barnhemmen har under år 1959 varit 71 % mot 73 % under år 1954. 

TAB V. FÖRÄNDRINGAR I ANTALET VÅRDADE UNDER ÅR 1959 
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TAB W. MEDELTALET VÅRDADE PER DAG I % AV ANTALET DISPO
NIBLA PLATSER (GENOMSNITTLIG BELÄGGNING) PÅ BARNHEM AV OLIKA 
SLAG ÅR 1959 

Barnens och mödrarnas ålder. Barn, som vårdas på mödrahem, 
spädbarnshem samt mödra- och spädbarnshem är nästan undantagslöst under 1 
års ålder. På upptagningshenmen var, som framgår av nedanstående tablå mer 
än hälften av barnen ei fyllda 7 år , medan på hem för varaktig vård förskolebar
nen utgjorde knappt 1/4. 

De på mödrahem intagna mödrarnas ålder framgår av efterföljande tablå. De 
unga mödrar som ej fyllt 20 år, utgjorde mer än 1/3 av samtliga. 

Varifrån barnen kommer vid inskrivningen och vart de 
tar vägen efter utskrivningen. Av tabell X framgår att 72 % av bar
nen kom från sina föräldrahem. Av de övriga kom 19 % från "annat håll" dvs 
förlossningsanstalter, kroppssjukhus etc, medan ett fåtal flyttats över från ett 
barnhem till ett annat eller från fosterhem. Barnen på hem för varaktig vård 
kom i stor utsträckning från annat barnhem, t ex från upptagningshem, efter
som den tid barnet får vård på ett sådant hem är begränsad till ca 1 år . 
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TAB X. VARIFRÅN UNDER 1959 PÅ BARNHEM INSKRIVNA BARN KOMMIT 

Av tabell Y framgår att 68 % av barnen vid utskrivningen sänts till föräldra
hem medan 21 % erhöll vård i fosterhem. De övriga överfördes för vård till 
andra barnhem, anstalter för psykiskt efterblivna, sjukhus etc. 

TAB Y. VARTHÄN UNDER ÅR 1959 FRÅN BARNHEM UTSKRIVNA BARN 

TAGIT VÄGEN 

Skolundervisning. I normalklass gick de flesta (80 %) av barnen på 
upptagningshem medan endast 1/3 av barnen på hem för varaktig vård erhöll 
sådan undervisning. 

Personalen på barnhemmen. Antalet anställda vid slutet av år 1959 
var 2 086, vari även ingår deltids- och arvodesanställda. Bland de arvodesan-
ställda finns läkare, redogörare m fl. 
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Då det som bestämmer personalbehovet oftare torde vara hemmets platsan
tal än antalet vårdtagare, har i ovanstående tablå antalet heltidsanställda satts 
i relation till antalet platser. Störst är personalbehovet på spädbarnshemmen 
och lägst på mödrahemmen. Mödrahemmens låga tal beror naturligtvis på att 
mödrarna själva i viss utsträckning hjälper till på dessa hem. 

För övrigt kan nämnas att 843 (42 %) av de anställda vid årets slut tillhanda
hölls bostäder av barnhemsanordnarna. Av dessa bostäder svarade landstingen 
för 379. 

Barnhemmens ekonomiska förhållanden. Bruttokostnaden för 
barnhemsvården uppgick under år 1959 till 32, 5 milj kr mot 24, 4 milj år 1954. 
Per vårddag motsvarar detta en kostnad av 29, 30 kr mot 19, 19 kr år 1954. I 
det följande skall närmare redogöras för hur utgiften per vårddag är fördelad 
på olika poster m m. Redogörelsen bygger på uppgifter från hem, som varit 
öppna under hela året och som lämnat bearbetningsbara uppgifter. 

Om från bruttokostnaden dras utgiften för personalens pensionering och per
sonalens ersättning för kost och logi samt ersättning från annan anstalt erhål-
les nettoutgiften. Denna uppgick till 27, 88 kr per vårddag under år 1959 mot 
17, 09 kr under år 1954. 

I tabell Z redovisas vidare bruttokostnadernas fördelning på olika delposter. 
Den största posten är avlöningar till personalen (inkl pensionsavgifter som er-
lagts av hemmens huvudmän). Denna post utgör i genomsnitt 68 % av bruttokost
naden. Av de övriga posterna är utgiften för kosthåll störst (ca 11 % av brutto
kostnaden). 

Som tidigare nämnts uppgick driftskostnaderna för barnhemsvården under 
år 1959 till 32, 5 milj kr. Av tabell A 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 
uppbär för meddelad vård (3 kr per vårddag, vid två mödrahem 0 kr) och sta
tens bidrag (1, 50 kr per vårddag, vid två mödrahem 3, 50 kr per vårddag). Att 
de i tabell A angivna beloppen inte överensstämmer med ovan angivna beror på 
vissa brister i redovisningen. Ersättningen från egen personal för kost och logi 
uppgår till i genomsnitt något över 1, 80 kr per vårddag. I övrigt sker den hu
vudsakliga finansieringen av barnhemsvården genom landstingsskatt eller annan 
kommunal utdebitering (att täckas av huvudman). S k övriga barnhemsanordnare, 
föreningar m fl erhåller bidrag från landstingen med 6, 03 kr per vårddag och 
från landstingsfria städer med 5, 24 kr per vårddag. 
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TAB Z. UTGIFTER PER VÅRDDAG FÖRDELADE PÅ OLIKA POSTER, 

ÅR 1959 

TAB Å. INKOMSTER PER VÅRDDAG FÖRDELADE PÅ OLIKA POSTER, 

ÅR 1959 
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I driftskostnaderna ingår givetvis ej kostnader för nyanläggningar, större re
parationer samt nyanskaffning. Dessa uppgick under år 1959 till ca 500 000 kr 
(0, 43 kr per vårddag) och kom huvudsakligen på gruppen övriga anordnare. 

En översikt av barnhemmens finansiering 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 barnhems vården finansieras genom 
allmänna medel, i första hand från landsting och landstingsfria städer, med om
kring 1/3 vardera. Statens bidrag är blott 5 %. Allmänna medel täcker alltså 
drygt 3/4 av driftsutgifterna. Från annat håll (övrigt) kommer ca 7 % (donatio
ner, fonder etc), medan återstoden täckes av vårdavgifter samt ersättning från 
personalen för vissa naturaförmåner. 

TAB Ä. ANTAL KOLONIER OCH BARN PÅ KOLONIER ÅR 1959, LÄNSVIS 
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Barnkolonierna 
Barnkolonierna är barnavårdsanstalter 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 
verksamhetsberättelser kolonianordnarna årligen skall insända till socialsty
relsen. För verksamhetsåret 1959 har bearbetats uppgifter rörande 589 ko
lonier. Såväl antalet kolonier som platser och vårdade barn har minskat med 
omkring 12 % sedan år 1954 vilket framgår av tabell Ä. I allt kan antalet verk
samma kolonier under år 1959 beräknas till 610 stycken. 

Av tabell Ä framgår även att de flesta redovisade kolonierna är belägna inom 
Stockholms och Hallands län, medan det lägsta antalet - frånsett Stockholms 
stad - redovisas för Gotlands län. 

Kolonianordnarna utgörs företrädesvis 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 40 % av samtliga 
barn, som vistats på koloni år 1959. 

TAB Ö. KOLONIERNA FÖRDELADE EFTER ANORDNARE, ÅR 1959 

Åldersfördelning m m. Barnens ålder framgår av tabell AA. Ca 20 % 
av barnen var ej fyllda 8 år . På kommunernas kolonier utgör de yngsta barnen 
en betydligt mindre andel än på övriga kolonier. Vidare kan nämnas att de minsta 
kolonierna har större andel yngre barn än övriga kolonier, vilket framgår av 
nedanstående tablå. 
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TAB AA. BARNEN PÅ KOLONIER FÖRDELADE EFTER ÅLDER, ÅR 1959 

Vistelsens längd. I genomsnitt vistades varje barn 36 dagar på koloni. 
Den genomsnittliga vistelsetiden hos olika kategorier anordnare framgår av föl
jande tablå. Någon nämnvärd förändring av denna siffra har ej skett under den 
senaste 5-årsperioden. Tiden har varierat mellan 37 och 38 dagar i genomsnitt. 

Personalen på kolonierna består till största delen av föreståndare, ko
kerskor och biträden. Det totala antalet anställda uppgick till 4 291 personer år 
1959. Dessa personer förde själva med sig ca 565 barn, vilka dock ej ingår i 
den tidigare redovisningen. 

Koloniernas ekonomi. Den genomsnittliga utgiften per vårddag upp
gick till 10, 37 kr år 1959 mot 7,47 kr år 1954. 

I tabell AB redovisas de olika utgiftsposterna för ett antal större anordnar-
grupper. Därvid framgår att avlöningar till personalen och kosthållet var de 
största utgiftsposterna och tog ti l lsammans i anspråk 65 % av hela dagutgiften. 
Återstoden upptas av kostnader för lokal, värme, lyse , renhållning, tvätt, lä
karvård m m. 

På vilket sätt kolonierna finansierat sin verksamhet framgår av tabell AC, 
där koloniernas inkomster angivits per vårddag. Största inkomstkällan är de 
kommunala bidragen (22 %) samt statsbidragen (10 %). Som framgår av tabel
len täcker inte bidragen och avgifterna mer än omkring 60 % av vårdkostna
derna, varför kolonianordnarna själva får ikläda sig de resterande kostnader
na. 
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TAB AB. UTGIFTER PER VÅRDDAG FÖRDELADE PÅ OLIKA POSTER, 

ÅR 1959 

TAB AC. INKOMSTER PER VÅRDDAG FÖRDELADE PÅ OLIKA POSTER, 

ÅR 1959 
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En översikt av koloniernas finansiering får man av den efterföljande tablån, 
där de skilda inkomstposterna redovisas dels till sin absoluta storlek, dels till 
den relativa andel de utgör av totalbeloppet. Från 2 kolonier har uppgifter av 
skilda skäl ej kunnat erhållas. Kostnaderna för koloniverksamheten uppgick i 
likhet med föregående år till nära 13 milj kr. 

Av statens bidrag på 1, 2 milj kr kommer ca 771 000 kr på koloniernas drift, 
medan resten är bidrag till resekostnader. Driftbidraget, vilket är behovsprö
vat, utgick under år 1959 till 503 kolonianordnare (eller 98 % av de statsbidrags-
sökande). Antalet barn för vilka statsbidrag utbetalats var närmare 26 700. 

I "övriga inkomster" ingår dels avkastning av kapitalfonder, resultat av in
samlingar av olika slag etc, dels också anslag från olika håll . Nykterhetsför
eningar, som själva ordnar kolonier, erhåller således ofta medel från någon 
riksorganisation, vilket också ofta är fallet med religiösa och andra föreningar. 

Barnavårdsanstalter för halvöppen barnavård 

Anstalter för halvöppen barnavård är en gemensam beteckning för olika bar
navårdsinstitutioner för vård och uppfostran av barn i förskoleåldern samt yngre 
skolbarn under begränsad del av dygnet. Dessa institutioner är av tre slag, n ä m 
ligen a) daghem för barn från spädbarnsåldern till barn i skolpliktie ålder; b) lek
skolor för barn i åldern 4-7 år och c) eftermiddagshem (fritidshem) för barn som 
går i skolan. 

Redogörelsen bygger på de uppgifter som institutionerna lämnar till social
styrelsen i samband med ansökan om statsbidrag. 

Antal institutioner och platser. I tabell AD redovisas antalet in
s t i tu t ioner av olika slag samt d e r a s platsantal vid slutet av åren 1950-1959. D ä r 
vid f ramgår att ve rksamhe ten inom den halvöppna barnavården undergått en kraf
tig utveckling sedan å r 1950. F r a m f ö r allt gäller detta lekskoleverksamheten. 
Pla t san ta le t vid lekskolorna har sedan 1950 nära nog fördubblats, ökningen av 
platsantalet vid daghem och eftermiddagshem uppgick endast till omkring 3 %. 
Under detta s i s ta å r har platsantalet till och med minskat. Sedan år 1950 har dock 
antalet barn i de hä r aktuella å l d r a r n a minskat rätt mycket, varför tillgången på 
platser förbä t t ra t s m e r än som framgår av de givna procenttalen. Mätt i re la t ion 
till folkmängden ha r totala antalet platser ökat från 26 per 1 000 barn under 10 
å r till 45 mel lan å r e n 1950 och 1959. 

1 Vid tiden för koloniernas redovisning hade drif tbidrag ännu ej utbetalats till 
a l la kolonianordnare , varför beloppet ej ö v e r e n s s t ä m m e r med det beviljade 
drif tbidraget som för redovisn ingsåre t 1959 uppgick ti l l 848 000 k r . 
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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. 

Av tabellen framgår vidare att institutionerna framför allt är koncentrerade 
till de två största städerna. Platsantalet i Stockholms och Göteborgs institutio
ner utgjorde ca 40 % av samtliga. Per 1 000 barn under 10 år var antalet platser 
124 (enl städernas folkmängd år 1959) jämfört med hela rikets plats antal som var 
45. 

Institutionernas fördelning på huvudmän. Hur institutioner
na fördelar sig på huvudmän åren 1957-1959 framgår av tabell AE. Som synes 
har kommunernas (och landstingens) andel av institutionerna ökat något och var 
vid slutet av år 1959 drygt 58 % av samtliga. För 34 % av institutionerna stod 
olika föreningar och industrier som huvudmän, medan endast 7 % drevs i pri
vat regi. 

TAB AE. ANTAL INSTITUTIONER FÖRDELADE PÅ HUVUDMÄN 31 DEC 

1957-59 

1) Därav 2 drivna av landsting 
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Personalen på institutionerna. Personalen vid daghem, lekskolor 
och eftermiddagshem utgörs av föreståndarinnor, förskollärare - tidigare barn-
trädgårdslärarinnor - barnsköterskor, ekonomipersonal och övrig personal. Av 
förskollärarna, som tjänstgör som föreståndarinnor el ler avdelningslärarinnor, 
krävs utbildning vid statsunderstött förskoleseminarium. Ett fåtal med annan 
utbildning har erhållit dispens. Antalet föreståndarinnor inklusive avdelningslä
rarinnor vid de statsunderstödda institutionerna under de tre senaste budgetåren 
redovisas i tabell AF som även visar antalet förskollärare med utländsk examen. 

Som framgår av tabellen har antalet verksamma förskollärare ökat med 10 % 
mellan budgetåren 1956/57 och 1958/59. Antalet nyanställda har däremot varit 
konstant el ler ca 240 per år liksom även antalet återanställda (ca 50 per år). 
Avgången från institutionerna var budgetåret 1958/59 233 el ler ca 13 %. Av ma
terialet framgår vidare att av de under budgetåret 1958/59 nyanställda 74 % (el
ler 180) utexaminerats under 1958. Betraktar man till s i s t förskollärarnas å l 
dersfördelning vid utgången av år 1958 framgår att ca hälften var under 30 år, 
medan blott 12 % var över 45 år . Medelåldern var 33 år. 

TAB AF. PERSONAL SOM VARIT I TJÄNST VID DE STATSUNDERSTÖDDA 

INSTITUTIONERNA UNDER NÅGON DEL AV BUDGETÅREN 1956/57, 1957/58 

OCH 1958/59 

Formerna för statens stöd. Det statliga stödet till den halvöppna 
barnavården kan utgå i fyra former: 1) engångsbidrag från allmänna arvsfonden 
till inrättande av daghem, lekskolor och eftermiddagshem ävensom till sanering 
el ler ombyggnad av redan befintliga institutioner; 2) driftbidrag till institutio
nerna; 3) driftbidrag till förskoleseminarier för utbildning av personal samt 
4) bidrag till försöksverksamhet. Bidragens storlek under de senaste budget
åren framgår av nedanstående tablå. 
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III. UNGDOMSVÅRDSSKOLORNA ÅR 1959 

Ungdomsvårdsskolorna, officiellt betecknade skolor tillhörande barna- och 
ungdomsvården, är skolor för vård av barn och ungdom som omhändertagits av 
barnavårdsnämnden för skyddsuppfostran på grund av visad vanart. Dessa sko
lor indelas i följande tre grupper: a) skolhem för barn i skolpliktig ålder, b) yr
kesskolor för barn och ungdom som avslutat sin skolgång, samt c) hemskolor 
för blivande mödrar med späda barn. Dessutom erhåller barnen och ungdomar
na, såsom villkorligt utskrivna el ler utackorderade, vård bl a i enskilt hem. 
På socialstyrelsens skolbyrå förs ett register över barn och ungdomar som bli
vit intagna på ungdomsvårdsskola. Vissa uppgifter om de under året aktuella 
eleverna överförs på särskilda statistikkort. Följande redogörelse bygger på 
uppgifter från dessa kort och omfattar alla elever som varit föremål för vård 
under året. 

Antal skolor, elever m m. Antalet skolor vid slutet av år 1959 var 
25, som framgår av tabell AG. Av dessa skolor var 16 avsedda för manliga e l e 
ver, varav 4 skolhem, 11 yrkesskolor och 1 kombinerat skolhem och yrkesskola. 
Antalet platser på ungdomsvårdsskolorna har under året ökat med omkring 100. 
Av samtliga platser var 72 % avsedda för manligt klientel. 

Som syns av tabellen har antalet e lever ökat med 120 sedan föregående år. 
Av samtliga e lever vistades emellertid knappt hälften på skolorna, medan 38 % 
av eleverna var villkorligt utskrivna och 11 % utackorderade. Av eleverna var 
547 flickor. 

TAB AG. UNGDOMSVÅRDSSKOLORNA VID SLUTET AV ÅREN 1954-59 

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

2) Utgör nettoantalet skolor. 

3) Avser antalet fastställda platser. 
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Vid årsskiftet 1959/60 var samtliga disponibla platser belagda. För övrigt 
kan nämnas att 138 ungdomar stod på skolornas väntelistor den 31 december 1959. 
Av dessa ungdomar väntade 90 % på plats på yrkesskola. 

Förändringar i elevantalet. I ovanstående tablå redovisas föränd
ringarna i antalet elever under 1959. 

Antalet nyintagna var högre än under de två föregående åren (538 år 1958 och 
443 år 1957). Vidare kan nämnas att 135 elever under året överflyttats till annan 
ungdomsvårdsskola och att av de villkorligt utskrivna barnen och ungdomarna 
var sjunde varit utskriven från skolan mer än en gång under året. 

Elevernas ålder. Elevernas fördelning efter ålder och kön vid slutet 
av år 1959 redovisas i nedanstående tablå. 

Det framgår att pojkarna genomgående var yngre än flickorna, liksom att 
flertalet elever 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 ungdomarna 4/5 
var under 18 år medan bland de avgångna ca 90 % var över 18 år . Medelåldern 
för skolhemseleverna var ca 16 år medan den för yrkesskoleeleverna var drygt 
18 år och för flickorna på hemskolan drygt 19 år . 

Eleverna fördelade efter vanartsfaktorer. De barn och ung
domar som är elever vid ungdomsvårdsskolorna har omhändertagits på grund av 
visad vanart. På vilket sätt denna tagit sig uttryck redovisas i tabell AH, i vil
ken eleverna fördelats efter orsakerna till omhändertagandet. Därvid har elever
na fördelats efter samtliga angivna vanarts faktor er och förekommer sålunda i 
vissa fall tinder flera av de angivna faktorerna. 

Av tabellen framgår att den ojämförligt vanligaste orsaken till omhänderta
gande av pojkarna är "andra egendomsbrott" (dvs andra än billån). Bland de ny
tillkomna flickorna var sexuell vanart och vagabondering de mest förekommande 
vanartsfaktorerna. 
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TAB AH. FÖRDELNING ENLIGT VANARTSTYP, ÅR 1959 

Vårdtidens längd. De s lut l igt u tskr ivna e leverna ha r i tab AK fördelats 
efter den skoltyp från vilken de u t sk r iv i t s och d e r a s genomsnit t l iga vårdt id ha r 
uppdelats på olika v å r d s ä t t . 

TAB AK. DEN GENOMSNITTLIGA VÅRDTIDENS LÄNGD FÖR SLUTLIGT 

UTSKRIVNA ELEVER ÅR 1955-1959 

1) H e m - och y rkes sko lan Bis t agå rden h a r hänför ts t i l l y rkes sko lo rna . 
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Som synes hade de slutligt utskrivna eleverna i genomsnitt tillbringat 19 må
nader på skolorna, medan medelvårdtiden som utackorderad och/eller villkor
ligt utskriven var 25 månader. För övrigt kan tilläggas att vårdtiden både i och 
utom skolorna varit tämligen konstant sedan år 1954. Den totala medelvårdtiden 
för de 332 från skola slutligt utskrivna eleverna var 3 år och 9 månader. Denna 
siffra omfattar samtliga perioder på skolan samt tiden som utackorderad och 
villkorligt utskriven. För de olika skoltyperna (= från den skola eleven utskrevs) 
var totala medelvårdtiden följande: För skolhem 4 år och 7 månader samt för 
yrkesskolor 3 år och 6 månader. 
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