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FÖRORD 

Socialstyrelsen får härmed framlägga sin berättelse angående kommuner
nas hjälpverksamhet enligt 1956 års socialhjälpslag. I samband med att fat
tigvårdslagen upphört och den nya socialhjälpslagen trätt i kraft från och 
med den 1 januari 1957 har vissa omläggningar av statistiken företagits. 
För dessa finns en redogörelse i kapitel I. 

I anslutning till berättelsen över socialhjälpen har intagits ett avsnitt om 
ålderdomshemmen under 1957, omfattande uppgifter om antalet hem, anta
let platser, beläggningen m. m. samt om läkarbesök och biblioteksverksam
het vid hemmen. 

Den närmaste ledningen av socialhjälpsstatistiken samt av statistiken 
över ålderdomshemmen har handhafts av tf. förste aktuarien Thore Grön-
qvist. 

Stockholm i juni 1959. 
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Summary 

On 1st Januari 1957 the new Social 
Assistance Act (socialhjälpslagen) came 
into force and replaced the 1918 Public 
Relief Act (fattigvårdslagen). At the 
same time certain minor changes in the 
statistics of social assistance, as com
pared with the former public relief sta
tistics, were then made. 

In the Report on social assistance the 
inmates of homes for the aged have not 
been included. As was previously the 
case, the statistics only cover persons 
in receipt of assistance who have re
ceived assistance for living expenses, 
for hospital care or other help from a 
Social Board. 

The number of cases dealt with and their 
distribution according to different types 
of families 

In round figures, 148 900 families 
received social assistance in 1957 and 
the number of persons assisted, includ
ing all members of families, amounted 
to a total of 314 600. Compared with 
1956 this is an increase by 8. % in the 
number of cases and by 10 % in the 
number of persons affected. This rise 
was considerably greater in the towns 
than in the rural areas. Since 1956 the 
number of cases dealt with has increased 
in all types of families, the greatest rise 
being among single men with or without 
children, by 14 % and 21 % respec
tively. Among married persons, the num
ber of families with children has in
creased somewhat more than the num
ber without children. 

Families with children accounted for 

35 % of all the cases dealt with. The 
majority were married couples with 
children; they were responsible for 
22 %. Out of the total number of fam
ilies, 23 % had 1 or 2 children, while 
12 % had 3 or more children. The 
corresponding figures for the married 
couples were 38 % and 27 % respec
tively. 

Out of all cases dealt with, the head 
of the family was under the age of 30 
in 15 % of the cases, under the age of 
50 in 52 % of the cases and over 67 
in 16 % of the cases. There is a great 
variation in the age distribution between 
the different types of families, 80 % of 
the married couples with children being 
under 50 while only 19 % of the mar
ried couples without children are under 
this age. 

Persons in receipt of assistance as a ratio 

of the total population 

Out of all the persons assisted, 30 % 
were adult men, 33 % adult women 
and 37 % children under the age of 
16. Since 1956 the number of men has 
increased by 11 %, the number of 
women by 6 % and the number of 
children by 12 %. During recent years 
the relative proportion of children 
among the social assistance clientele has 
slowly increased. 

The number of persons receiving so
cial assistance was 4.3 % of the popula
tion of the whole country, this being an 
increase since 1956 when the correspond
ing figure was 3.9 %. The frequency of 
assistance varies considerably between 
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the different parts of the country. The 
greatest relative number of recipients of 
assistance is to be found in the rural 
areas of the most northerly county 
(8.1 % ) , the lowest in the rural areas 
of southern Sweden (approximately 
2 % ) . Out of the largest towns, the 
highest frequency was for Stockholm 
with 6.6 %. The number of persons 
assisted in relation to the population in 
different age groups shows rather a high 
percentage for children and old people. 
The percentage for the ages from 16— 
29 is lowest, but it then rises with in
creasing age. 

Assistance for living expenses 

The most common form of social as
sistance is called »assistance for living 
expenses» and covers what is provided 
in the home in cash or in kind in the 
form of food, fuel, help with the rent, 
food coupons, clothing, etc. A total of 
81 % of all the families assisted have 
received assistance of this kind, 65 % 
this alone and 16 % in combination 
with another type of assistance. The 
number of families receiving assistance 
for living expenses amounted to 120 200, 
the figure for the rural areas being 41 300 
and the towns 78 900. This is an increase 
since 1956 by 8 000 cases (7 % ) . The 
increase was greater in the towns (10 %) 
than in the rural areas (2 % ) . A total 
of approximately 270 000 persons re
ceived assistance for living expenses. In 
comparison with the previous year this 
is an increase by 20 800 persons, 5 600 
being men, 3 900 women and 11300 
children under 16. 

The distribution of the families re
ceiving assistance for living expenses dif
fers only slightly from the corresponding 
distribution of the total number of 

cases. Married couples with children are 
to be found rather more often in the 
former group (25 %) than among all 
cases dealt with. 

Those having received assistance for 
living expenses were on the average 
somewhat younger than all the cases as 
a whole. This is principally true of the 
childless types of families. 

The cases have been divided roughly 
in accordance with the duration of the 
assistance into two categories, long-term 
and temporary. Cases lasting throughout 
the year amounted to 19 % of the total 
(15 % in the towns and 27 % in the 
rural areas), while the cases that lasted 
3 months at the most amounted to 53 % 
(47 °fc in rural areas and 56 % in the 
towns). The temporary cases dealt with 
are concentrated in both the youngest 
and the oldest age groups. There is a 
great predominance of the temporary 
cases in the type of family, single men 
without children, in particular (67 % of 
these cases did not last for more than 
three months) . 

On an average assistance for living 
expenses has been provided for 5.7 
months in the rural areas, 4.6 months 
in the towns and 5.0 months in the 
whole country. 

Social assistance for living expenses 
cost the Social Boards 97.2 million kro
nor, which is 14 % more than during 
1956. The average value per case dealt 
with and month amounted to kr. 162 as 
against kr. 147 a year earlier. The aver
age sum was somewhat higher (kr. 
185) in the towns than in the rural areas 
(kr. 126). 

Hospital care 

Since 1956 the number of persons 
cared for at the expense of a Social 
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Board has gone down from 13 200 to 
11 700. This decrease has been greater 
in the rural areas (14 %) than in the 
towns (8 %). There were rather more 
male patients than female ones (55 % 
and 43 % respectively); the figure for 
children was only 2 %. The average 
length of hospital care for all persons 
cared for at a hospital at the expense 
of a Social Board was 212 days (in the 
rural areas 239 days and in the towns 
173 days). Rather more than 40 % of 
the total number had remained at a 
hospital throughout the year while one-
third had been cared for less than three 
months. 

The. total value of the assistance pro
vided by the Social Boards for care at 
a hospital amounted to 12.2 million kro
nor which is a decrease of 10 % n 
comparison with 1956. This fall is the 
responsibility of the rural areas entirely. 
Costs have generally been calculated 
from a basis of the low fees paid by the 
Social Boards to the county hospitals or 
other general institutions for the sick, 
e. g. mental hospitals or hospitals for 
the chronic sick. The average cost of 
a day of hospital care amounted in 1957 
to 4.95 kronor (1956: 4.60 kronor) . 

Other forms of assistance 

Assistance not belonging to any other 
group is classified under this heading. 
Examples are boarding out in private 
homes, equipping before admission to 
some institution, fares, the cost of voca
tional training or re-training, free baths, 
medical care, medicine, dental care, 
burial expenses, assistance for housing 
improvements, contributions towards an 
invalid carriage, etc. About 30 % of all 
the cases dealt with, i.e. about 43 700, 
received other assistance in 1957. This 

is a very considerable increase since 
1956 (by 54 % ) . This rise was greater 
in the towns (63 %) than in the rural 
areas (46 % ) . This rise may be partly 
explained by the changes in the sta
tistics occasioned by the coming into 
force of the new Social Assistance Act 
on 1st January 1957. 

The number of persons receiving other 
assistance amounted to 53 200 persons, 
46 % being men, 39 % women and 15 % 
children under the age of 16. In 1957 
the average value of this assistance 
amounted to kr. 251 when this assistance 
was alone provided and to kr. 203 when 
this assistance was provided in com
bination with hospital care or assistance 
with living expenses. 

The total value of the assistance clas
sified under this heading amounted to 
10.2 million kronor, which corresponds 
to an increase by 46 % in comparison 
with 1956. The increase was consider
ably greater in the towns (71 %) than 
in the rural areas (29 % ) . 

Loans against security 

A new departure in the Social As
sistance Act is that the Social Boards 
may undertake to give security against 
loans instead of giving social assistance. 
However this part of their work has not 
yet reached any great proportions, only 
696 cases being recorded for 1957; these 
received loans against security of a 
value of 3.3 million kronor. 

The total value of social assistance 

The total sum disbursed by the Social 
Boards during 1957 in assistance for 
living expenses, hospital care and other 
assistance was 119.6 million kronor or 
13.2 % more than 1956. 
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Homes for the aged 

Since 1949 care in a home for the 
aged has no longer been included in 
social assistance as a mere handful of 
the inmates at these homes may be 
regarded as recipients of social assistan
ce. The great majority pay for their keep 
at the home with their old age pen
sion. 

At the end of 1957 there were in Swe
den a total of 40 168 beds in the 1 370 
homes. 94 % of these beds were to be 
found at homes for the aged proper, 
rather more than 1 % in departments 
for the mentally sick and about 4 % in 
departments for the chronic invalids. The 
number of beds in these special depart
ments has decreased during recent years 
as at the new homes now being estab
lished such departments are not being 
organized. 34 % (13 845) of all the beds 
were in single rooms. 

Most of the homes were quite small; 
about one-third had 15 beds at the most 
and about three-quarters 30 beds at the 
most. 88 % of the beds at the homes 

were being used during 1957. In the 
special departments the percentages 
were somewhat higher, 91 % in the de
partments for the mentally sick and 
98 % in those for the chronic invalids. 

The total of days spent in homes 
amounted to 12.9 million which meant 
that about 35 400 inmates were on an 
average in homes for the aged. 

A total of 281 homes have been built 
in 1947 or later. These new homes are 
considerably larger on an average and 
their standard is also usually higher 
than that of the older homes. About 1/7 
of the homes were opened before 1900, 
the majority of them, however, having 
been radically repaired and re-built since 
then. 

In reply to a question on how doctors' 
visits are arranged at a home for the 
aged, it turned out that 80 % of the homes 
have an agreement with a doctor that 
he should make regular visits. This per
centage was somewhat higher for the 
larger homes than for the smaller ones. 
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I. Primärmaterialet och bearbetningen 

Socialhjälpslagen. Den nya socialhjälps
lagen trädde i kraft den 1 januari 1957. 
Den har bibehållit fattigvårdslagens kon
struktion med en obligatorisk och en 
frivillig hjälp. Förutsättningarna för att 
erhålla obligatorisk socialhjälp enligt 
12 § socialhjälpslagen är sålunda i allt 
väsentligt desamma som i 1 § fattigvårds
lagen. Dock har skett en utvidgning av 
de kategorier som är berättigade till ob
ligatorisk hjälp. Den som av hälsoskäl 
helt eller delvis bör avhålla sig från ar
bete, kan nämligen bli berättigad till so
cialhjälp, under förutsättning att han är 
medellös och att hans behov inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Det är här allt
så inte fråga om direkta akuta sjukdoms
fall utan om överansträngning, konva
lescens o. dyl. Hjälpen skall alltså t. ex. 
underlätta för en konvalescent att suc
cessivt återgå till arbete. 

Den obligatoriska hjälpens innehåll 
har blivit föremål för vissa utvidgningar 
i jämförelse med fattigvården. I första 
hand avses vad som är nödvändigt för 
livsuppehället, dvs. mat, husrum och 
kläder. Även sådant soim behövs för in
ventarieutrustning skall ingå. Den obli
gatoriska hjälpen omfattar vidare all er
forderlig vård. Hit hör utöver sjukhus
vård av skilda slag samt olika slags spe
cialistvård, exempelvis tandvård. En ny
het i socialhjälpslagen är att kläder åt 
skolbarn numera faller under den obli
gatoriska hjälpens område. Dessa be
klädnadsbidrag lämnades tidigare av 
skolstyrelserna, men har nu överförts till 
socialnämnderna och ingår sålunda i 

den för år 1957 redovisade socialhjäl
pen. Andra slag av obligatorisk hjälp 
kan vara fickpengar till personer på oli
ka anstalter, reshjälp, begravningshjälp 
m. m. 

Utöver denna obligatoriska hjälp kan 
enligt 13 § i socialhjälpslagen hjälp även 
lämnas enligt grunder som kommunens 
fullmäktige bestämmer, eller vad social
nämnden eljest prövar erforderligt. 

En nyhet i socialhjälpslagen är lagligt 
stöd för socialnämnden att som ett led 
i den förebyggande frivilliga hjälpen 
teckna borgen på lån. Beträffande bor
genstecknandet hänvisas vidare till kap. 
VIII. 

Bestämmelserna om återkrav av läm
nad hjälp har uppmjukats i den nya la
gen. I fråga om den obligatoriska hjäl
pen är en hjälpt ägare i princip icke 
återbetalningsskyldig, annat än i vissa 
undantagsfall, bl. a. då hjälpen har ka
raktär av förskott på en annan förmån, 
exempelvis invalidpension, särskilt barn
bidrag eller underhållsbidrag. Motsva
rande bestämmelser gäller i fråga om 
frivillig socialhjälp till dem som inte 
fyllt 16 år. Däremot kan återbetalning 
krävas för lämnad frivillig socialhjälp 
till äldre person. 

Om en hjälptagare medvetet eller av 
grov vårdslöshet lämnat oriktiga eller 
vilseledande uppgifter om sitt hjälpbe
hov är han skyldig återbetala det erhåll
na beloppet. Detta gäller också om han 
varit berättigad till en särskild social 
förmån, som indragits eller minskats till 
följd av de oriktiga uppgifter som lam-

+2—591059 



12 

näts. Slutligen kan nämnas, att även an
hörigas återbetalningsskyldighet har be
gränsats. Den viktigaste nyheten här är 
att ersättning inte får uttas av barn för 
socialhjälp som lämnats till deras för
äldrar eller av föräldrar för socialhjälp 
som lämnats till deras vuxna barn (över 
16 år). 

Omfattningen av socialhjälpsstatistiken. 
Statistiken över den ekonomiska social
hjälpen grundar sig, liksom tidigare fat
tigvårdsstatistiken, på uppgifter ur det 
socialregister som enligt lagen av den 20 
mars 1936 (SFS 1936:56) skall föras i 
varje kommun. De principer som gäller 
för redovisningen till socialhjälpsstati
stiken är desamma som ligger till grund 
för socialregistrets förande. Således är 
det familjen som är enheten vid redo
visningen av hjälptagarna och av hjäl
pens storlek. 

En familj omfattar, förutom huvud
personen (som kan vara man eller kvin
na), även de personer som härleder sin 
hemortsrätt från denne, dvs. hustru samt 
barn eller adoptivbarn under 16 år. Barn 
som fyllt 16 år och som är självständiga 
familjeföreståndare, redovisas för sig. I 
motsats till vad fallet var för fattigvårds
statistiken, redovisas numera även en
samma barn under 16 år som ensam man 
respektive ensam kvinna. Dessa fall är 
dock till antalet ytterst ringa, varför det 
ej längre ansetts motiverat att redovisa 
dem som en särskild familjetyp. 

Understöden redovisas familjevis, vare 
sig familjen i dess helhet eller endast 
familjeföreståndaren själv eller i fö
rekommande fall hustrun eller de min
deråriga barnen fått del av hjälpen. I 
fråga om mer personlig hjälp, t. ex. vård 
på sjukvårdsanstalt eller annan hjälp (av 
engångsnatur) lämnas dock i varje sär
skilt fall uppgift om vilken i familjen 

som fått denna hjälp, med fördelning på 
män, kvinnor och barn. 

De redovisade hjälpfallen hänförs till 
endera av följande sex familjetyper: 1) 
ensam man utan barn, 2) ensam man 
lined barn, 3) ensam kvinna utan barn, 
4) ensam kvinna med barn, 5) gifta par 
(samboende) utan barn samt 6) gifta 
par (samboende) med barn. För familjer 
med barn redovisas antalet hemmava
rande eller på socialnämndens bekost
nad utom hemmet vårdade barn under 
16 år. 

Vissa förändringar i statistiken över 
socialhjälpen har genomförts. Den nya 
frågeblankettens utseende (bilaga 1 sid. 
63) överensstämmer emellertid i stort 
sett med motsvarande blankett för fat
tigvårdsstatistiken. 

Fattigvårdsstatistiken har omfattat tre 
kategorier av understödstagare, nämli
gen sådana som erhållit understöd a) 
enligt fattigvårdslagen, b) enligt lagen 
om kommunala pensionstillskott m. m. 
samt c) ur fond eller donation under 
fattigvårdsstyrelses förvaltning. Genom 
att lagen om kommunala pensionstill
skott upphört har dessa hjälpfall auto
matiskt kommit in under socialhjälps
lagen och redovisas numera på samma 
sätt som övriga hjälpfall. De hjälpfall 
som enbart fått understöd ur fond eller 
donation medtas ej längre i statistiken 
över socialhjälp, då det oftast rört sig om 
rätt obetydliga belopp. Härtill kom att 
de redovisats rätt ofullständigt. 

Sedan år 1949 har vårdtagarna på ål
derdomshemmen eller till dem anslutna 
avdelningar för sinnessjuka och kroniskt 
sjuka ej medtagits i statistiken över fat
tigvården. Särskilda uppgifter om ål
derdomshemmen inhämtas dock årligen 
av socialstyrelsen i annat sammanhang. 
Denna statistik har publicerats i samma 
publikation som årsstatistiken över fat-
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tigvården. Samma ordning kommer att 
tillämpas för socialhjälpsstatistiken och 
vissa uppgifter om ålderdomshemmen 
under 1957 redovisas i kapitel X i den
na publikation (sid. 45). Personer som 
utöver vård på ålderdomshem eller till
hörande avdelningar fått hjälp i annan 
form före intagningen där eller efter ut
skrivningen därifrån har givetvis med
räknats i socialhjälpsstatistiken. 

I statistiken medtagna former av hjälp 
har liksom tidigare redovisats i tre hu
vudgrupper a) hjälp till uppehället (ti
digare benämnt hemunderstöd), b) vård 
på sjukvårdsanstalt samt c) annan eko
nomisk hjälp. Härtill kommer redovis
ningen av vissa allmäna uppgifter om 
den hjälp som socialnämnderna lämnar 
genom att teckna borgen på lån. 

I fattigvårdsstatistiken har sedan 1939 
redovisats vissa uppgifter som belyst 
fattigvårdens förhållande till andra gre
nar av den sociala hjälpverksamheten. 
Uppgifter har sålunda inhämtats om 
understödstagarna haft inkomstprövade 
folkpensionsförmåner (tilläggspension, 
bostadstillägg, hustrutillägg, änkepen
sion) och änke- eller änklingsbidrag 
samt om för barnen uppburits särskilt 
barnbidrag eller bidragsförskott. Dess
utom har redovisats hur många barn i 
familjen som varit omhändertagna av 
barnavårdsnämnd. Dessa uppgifter har 
nu utgått ur den årliga statistiken över 
socialhjälpen. Avsikten är att närmare 
belysa dessa förhållanden i specialun
dersökningar om hjälptagarnas förhål
landen överhuvudtaget. 

Bland de ytterligare förändringar som 
företagits i statistiken kan nämnas föl
jande. 

Några uppgifter om de belopp som 
kommunerna erhållit i ersättning för ut
betald hjälp efterfrågas ej längre. Som 
tidigare framhållits, är bestämmelserna 

om återbetalningsskyldighet ändrade i 
och med att den generella återbetalnings
skyldigheten upphört. 

Läkarvård, medicin o. dyl., som tidi
gare räknats som hemunderstöd redovi
sas numera under rubriken annan hjälp. 

Även om uppgifterna rörande social
hjälpen i flera avseenden icke är direkt 
jämförbara med dean för fattigvården 
1956, görs i den följande redogörelsen 
genomgående jämförelser mellan dessa 
bägge år. 

Bearbetningen av primärmaterialet. Ef
ter erforderlig granskning och komplet
tering av primäruppgifterna har för var
je kommun vissa uppgifter hopsummerats. 
Dessa kommunsummor ligger till grund 
för tabellbilagan till denna berättelse 
(sid. 58—60), ävensom till en del över
siktstabeller i textkapitlen. I textbilagan 
återges dessa uppgifter länsvis med för
delning på landsbygd och städer varjämte 
uppgifter lämnas (tabell 2) för de större 
städerna särskilt. I textkapitlen framgår 
de regionala och lokala skillnaderna ge
nom materialets uppdelning på olika 
riksområden för landsbygden och för 
städer av olika storlek. 

En andra etapp består av en bearbet
ning av ett urval av vart femte hjälp-
fall. De viktigaste resultaten härav pub
liceras i form av texttabeller i den föl
jande berättelsen. De absoluta talen har 
uppmultiplicerats med fem för att göras 
jämförbara med de tal som fotats på 
kommunsammandragen. 

Femtedelsurvalets representativitet be
styrks i flera sammanhang i det följan
de. Vid jämförelser kan sålunda relativa 
tal och medeltal i urvalsundersökningen 
konstateras avvika ytterst obetydligt från 
dem som grundats på hela primärmate
rialet. I de tabeller där relativfördel
ningen grundats på femtedelsurvalet har 
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de därpå beräknade procenttalen angetts 
utan decimaler. Dessa relativa tal har 
efter höjning eller sänkning angetts 
exakt, varför summan av procenttalen i 
vissa fall ej blir exakt lika med 100. Talet 
23 innebär exempelvis sålunda, att 
värdet uttryckt med två decimaler lig
ger mellan 22,50 och 23,49. I de fall 
de relativa talen bygger på en myc
ket liten frekvens, har detta marke

rats genom att procenttalet satts inom 
parentes då det absoluta talet ligger mel
lan 50 och 100. Understiger detta 50, och 
uppgiften av den anledningen är allt för 
osäker för att kunna anges, har detta 
markerats med två punkter (. . ) . Siffran 
0 anger att det finns en viss frekvens, 
men att den ej uppgår till 0,5. Är det ab
soluta talet lika med noll markeras detta 
med ett streck (—). 

II. Hjälpfallen och deras fördelning på olika familjetyper 

Antal hjälpta familjer. Antal familjer 
som av socialnämnderna fått hjälp till 
uppehället, vård på sjukvårdsanstalt, el
ler annan hjälp under 1957, redovisas 
länsvis i tabell i tabellbilagan (sid. 58), 
där de fördelats på olika familjetyper. 
I tabell 2 (sid. 60) lämnas liknande upp
gifter för de större städerna. Antal fa
miljer inom dessa hjälpformer uppgick 
till i runt tal 148 900; dessa fördelade 
sig på landsbygd och städer samt efter 
familjetyper på sätt som framgår av ne
danstående tablå. 

Som inledningsvis nämnts omfattar 
statistiken över socialhjälpen inte de 

hjälpfall som fått enbart vård på ålder
domshem. Härav följer att hela antalet 
hjälpta familjer är något större än vad 
som framgår av de redovisade talen. De 
på ålderdomshem vårdade hjälptagarna 
torde emellertid inte utgöra något stör
re antal. Hur många dessa är finns emel
lertid inga uppgifter om. 

Antal familjer som fått socialhjälp 
ökade från 1956 med cirka 8 %. ökning
en var betydligt större i städerna (11 %), 
än på landsbygden (3 %) . En jämförelse 
med föregående års siffror kan, som ti
digare påpekats, inte bli exakt. Utöver 
de nämnda förändringarna i redovis-
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Tab. A. Antal hjälpfall och hjälptagare inom olika riksområden 

ningsprinciperna torde det under 1957 
försämrade arbetsmarknadsläget varit en 
bidragande orsak till det ökade behovet 
av socialhjälp. Redan här kan nämnas, 
att ökningen framför allt gäller personer 
i åldrarna under 50 år. 

Samtliga familjetyper har ökat i an
tal sedan 1956. Mest markant är denna 
uppgång för ensamma män med eller 
utan barn, med 14 respektive 21 %, samt 
för ensamma kvinnor med barn (14 % ) . 
Bland de gifta har barnfamiljerna ökat 
något kraftigare än de barnlösa. Antal 
hjälpfall inom olika familjetyper åren 
1956 och 1957 framgår av diagrammet 
på sid. 17. 

I tabell A redovisas antal socialhjälps
fall och antal hjälpta personer inom oli
ka riksområden på landsbygden samt i 
städer av olika storlek, ävensom föränd
ringarna sedan föregående år. 

Uppgången i jämförelse med 1956 har 
varit mycket större i städerna än på 
landsbygden såväl i fråga om antal hjälp
fall som antal personer som fått hjälp. 
På landsbygden har Mälarlänen och öv

re Norrland den största uppgången med 
7 % för hjälpfallen och 10 % för antal 
hjälpta personer. Den minsta ökningen 
redovisas av östra Götaland. Bland stä
derna redovisar särskilt Göteborg en 
mycket kraftig ökning (25%). 

De hjälpta familjerna inom olika fa
miljetyper. Hjälpfallens relativa fördel
ning på familjetyper framgår av följan
de sammanställning. Ensamstående kvin
nor omfattade inalles 37 % av klientelet, 
ensamma män 30 % samt äkta makar 
34 %, vilket i stort sett är samma för
delning som 1956. 

Ensamma kvinnor med barn är rela
tivt sett något fler i städerna än på 
landsbygden, medan de gifta paren (så
väl med som utan barn) är något fler 
på landsbygden. 

Den relativa andelen familjer med 
barn var i hela riket 35 %, vilket jäm
fört med 1956 innebär en ökning med 
en enhet. De flesta barnfamiljerna till
hörde familjetypen gifta par med barn, 
som under år 1957 omfattade 22 % av 
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samtliga hjälp fall, vilket är samma pro
centtal som ett år tidigare. 

Tabell B redovisar hjälpfallens fördel
ning i procent inom olika riksområden 
på landsbygden samt i städer av olika 
storlek. På landsbygden föreligger inga 
större variationer mellan olika delar av 
riket i fördelningen på familjetyper med 
ett undantag, nämligen i fråga om övre 
Norrland, där den relativa andelen gifta 
par med barn är rätt mycket högre 
(35 % ) , än i övriga delar av riket (mel
lan 21 och 25 %). Å andra sidan är 
framför allt ensamma kvinnor utan barn 
färre i övre Norrland. Bland städerna 
redovisar Malmö anmärkningsvärt många 
ensamma män med barn (3 %); i övriga 
delar av riket är motsvarande tal i all

mänhet något under 1 %. I Malmö är 
likaledes de gifta något överrepresen
terade i jämförelse med andra städer 
och siffrorna för dessa familjetyper lig
ger här ungefär i nivå med landsbyg
dens. I Stockholm är de ensamma män
nen utan barn relativt ringa, medan i 
Göteborg den relativa andelen ensamma 
kvinnor utan barn är rätt hög. 

De hjälpta familjerna fördelade efter 
barnantal. I tabell C redovisas antal 
hjälpta familjer inom olika familjetyper, 
fördelade efter barnantal. Av samtliga 
familjer som fått hjälp av socialnämn
den hade 23 % ett eller två barn och 
12 % tre eller flera barn. Givetvis före
kom barnen mest bland gifta par, av vil-

Tab. B. Den relativa andelen hjälpfall inom olika familjetyper och riksområden 
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HJÄLPTA PERSONER ÅREN 
1956 OCH 1957 

ka 38 % hade ett eller två samt 27 % 
tre eller flera barn. I det närmaste en 
tredjedel av de ensamma kvinnorna hade 
minderåriga barn att försörja, 25 % hade 
ett eller två barn och 7 % tre eller fler 
barn, medan endast 2 % av de ensamma 
männen hade minderåriga barn. Vissa 

smärre skillnader föreligger mellan 
landsbygd och städer. För de gifta är 
således familjerna med ett eller två barn 
något vanligare i städerna (42 %) än 
på landsbygden (34 %) , medan motsat
sen råder beträffande familjer med tre 
eller fler barn (24 respektive 30 % ) . An-
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Tab. C. Antal hjälpta familjer inom olika 
familjegrupper, fördelade efter barnantal 

delen ensamma kvinnor utan barn är 
större på landsbygden än i städerna, 
medan i fråga om de ensamma männen 
inga differenser kan konstateras. 

Totalantalet barnfamiljer, som någon 
gång under 1957 fått socialhjälp var, som 
framgår av nedanstående tablå, i runt 
tal 51 700. Detta innebär en ökning se
dan 1956 med 11 %. Antalet hemmava
rande eller på socialnämndens bekost
nad utom hemmet vårdade barn i dessa 

familjer uppgick till cirka 114 600, en 
ökning sedan föregående år med 12 600 
barn, dvs. drygt 12 %. De barnfamiljer 
som fått socialhjälp samt antalet barn i 
dessa familjer fördelar sig på ett- och 
tvåbarnsfamiljer respektive flerbarnsfa
miljer på sätt som framgår av tablån 
nederst på denna sida. 

De hjälpta familjerna fördelade efter 
familjeföreståndarens ålder. För varje 
familj, som fått socialhjälp har familje
försörjarens eller huvudpersonens ålder 
efterfrågats. Ensamma barn under 16 år 
har tidigare redovisats som en särskild 
familjetyp. Som inledningsvis nämnts, 
redovisas dessa barn numera som en
samma män respektive ensamma kvin
nor och i tabellerna över åldersfördel
ningen i åldersgruppen under 16 år. Av 
denna anledning förekommer ett mindre 
antal hjälpfall där »familjeförestånda
ren» är under 16 år. Deras antal under
stiger dock i samtliga grupper 1 %. 

I tabell D lämnas en översikt över an
talet familjeföreståndare i olika åldrar 
samt de relativa förändringarna inom 
respektive åldersgrupp sedan närmast 
föregående år. Hjälpfallen har såväl på 
landsbygden som i städerna ökat mest 
i de yngre åldrarna. Denna ökning har 
varit kraftigare i städerna. I de allra 
högsta åldrarna redovisas däremot en 
nedgång, som även denna varit star
kare i städerna än i landskommunerna. 
I åldern 16—29 år i städerna redovisas 
sålunda en uppgång med 20 %; för åld-
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Tab. D. Antal hjälpfall fördelade efter familjeföreståndarens ålder 

Tab. E. Antal hjälpfall inom olika familjetyper fördelade efter familjeföreståndarens ålder 

+3 —591059 
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rarna över 75 år i städerna har däremot 
en nedgång med 11 % konstaterats. 

Den relativa åldersfördelningen bland 
hjälptagarna inom olika familjetyper på 
landsbygden och i städerna framgår av 
tabell E. I fråga om samtliga fall råder 
inga större skillnader i åldersfördel
ningen mellan landsbygd och städer. I 
städerna är åldersgrupperna 16—49 år 
något vanligare, medan de högre åldrar
na är något vanligare på landsbygden. 
Beträffande ensamma män utan barn 
är de arbetsföra åldrarna mest vanliga 
i städerna. En markant skillnad, såväl 
på landsbygden som i städerna, råder 
mellan familjetyperna ensamma män 

utan barn och ensamma kvinnor utan 
barn. Männen är i genomsnitt betydligt 
yngre. Sålunda var bland dessa män nä
ra 60 % under 50 år och blott cirka 15 % 
över 67 år. Bland kvinnorna var inemot 
en tredjedel över 67 år och 25 % under 
50 år. Vid en jämförelse mellan ensam
ma män med barn och ensamma kvin
nor med barn finner man att männen i 
genomsnitt är något äldre. Emellertid är 
denna grupp rätt liten, varför slutsatser 
och jämförelser bör dras med viss för
siktighet. De gifta paren utan barn är 
avsevärt äldre på landsbygden, där två 
tredjedelar är över 60 år, än i städerna, 
där omkring hälften är över 60 år. 

III. Hjälptagarnas antal och andel av befolkningen 

Antal personer som fitt social hjälp. 
Som hjälptagare räknas i det följande 
samtliga familjemedlemmar i de famil
jer som fått socialhjälp, oavsett om hela 
familjen eller endast någon av dess med
lemmar kommit i åtnjutande av hjälp el
ler av vård. 

Hela antalet hjälptagare under år 1957 
var, som redan framgått av tabell A, 
314 600. Deras fördelning på landsbygd 

och städer samt på män, kvinnor och 
barn under 16 år framgår av efterföl
jande sammanställning, vari även redo
visas förändringen sedan föregående år 
i antalet personer som fått socialhjälp. 

Antalet hjälpta personer har sedan 
närmast föregående år ökat med 27 300 
(10 %). ökningen har varit något krafti
gare i städerna än på landsbygden (12 
respektive 7 %). Antalet män har ökat 
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med 11 %, antalet kvinnor med 6 % och 
antalet barn i de hjälpta familjerna med 
12 %. Antalet hjälpta personer i olika län 
framgår av tabell 1 i tabellbilagan (sid. 
58) samt antalet hjälptagare i de större 
städerna i tabell 2 (sid. 60). 

Den kraftiga ökningen av socialhjäl
pen i städerna är av särskilt intresse. 
För inemot en tredjedel av rikets stä
der redovisas en ökning på 20 % eller 
mer. Antalet hjälptagare 1956 och 1057 
samt den relativa ökningen i dessa stä
der framgår av nedanstående samman
ställning. 

Vilka faktorer som ligger bakom den
na på sina håll rätt kraftiga ökning tor
de vara svårt att ange. Utom de föränd
ringar i verksamhetens omfattning som 
föranletts av övergången till den nya 

socialhjälpslagen kan även arbetsmark
nadsläget, vilket under 1057 varit på
tagligt sämre än under närmast tidigare 
år, ha bidragit till ökning av hjälpverk
samheten. 

Hjälptagarnas fördelning efter civil
stånd samt pi larn och äldre. I efterföl
jande tablå lämnas en fördelning av 
hjälp tagarna efter civilstånd samt på 
barn under 16 år och äldre. Fördelning
en av de vuxna hjälpt agar na efter civil
stånd grundar sig på fördelningen av 
fallen efter familjetyper. Sålunda har 
ensamstående vuxna män och kvinnor 
hänförts till grupperna ej gifta män re
spektive kvinnor samt gifta par eller 
samboende till grupperna gifta män re
spektive kvinnor. I stort sett torde detta 
motsvara den faktiska fördelningen av 
hjälptagarna efter civilstånd. 

Av tablån framgår, att i fråga om de 
vuxnas andel av samtliga hjälpta perso
ner, det är ett genomgående större antal 
kvinnor än män. De vuxna kvinnorna 
utgör sålunda i hela riket 33% (1056: 
35 %), medan proportionen män är 30 % 
(1056: = ) . Här har under de tre å fyra 
senaste åren en viss utjämning skett, i 
det att den relativa andelen kvinnor 
minskat. Kvinnorna är, såväl på lands
bygden som i städerna, 1 något större 
utsträckning än mannen, ej gifta. 

Barnen utgör en betydande del av 
hjälptagarna. Av samtliga hjälpta perso
ner var 37% (1056: 36%) barn. Här 
har endast medräknats de minderåriga 
barn som vistats i hemmet eller på so
cialnämndens bekostnad vårdarts utom 
hemmet. Dessa utgjorde, som framgick 
av tablån pä sid. 20, ett antal av 114 600, 
varav i landskommunerna 50 300 och i 
städerna 64 300. Några uppgifter om de 
barn i de hjälpta familjerna som om-
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händertagits av barnavårdsnämnd, in-, 
hämtas ej längre från socialnämnderna. 

Antal hjälpta personer i relation till 
folkmängden. Hjälptagarna utgjorde är 
1957 4,3 % av folkmängden i hela riket, 
3,6 % på landsbygden samt 5,0 % i stä
derna. Dessa relativtal innebär en ök
ning sedan 1956, då motsvarande tal var 
3,9 %, 3,3 % samt 4,6 %, Från början av 
1940-talet ända fram till 1955 visade den 
relativa understödsfrekvensen en konti
nuerlig nedgång till omkring hälften 
(från cirka 8 % till omkring 4 % ) . Ef
ter 1955 har emellertid kurvan åter vänt 

uppåt. Den relativa andelen hjälptagare 
på landsbygden, i städerna samt i hela 
riket för åren 1940—1957 framgår av 
diagrammet nederst på denna sida. 

Antalet hjälptagare i procent av hela 
folkmängden (den 1 januari 1957) på 
egentliga landsbygden, i köpingarna, på 
hela landsbygden samt i städerna läns
vis redovisas i tabell F, där även de 
större städerna specificerats. Frekvensen 
hjälpta personer är mycket varierande i 
skilda delar av riket, och växlar betyd
ligt mer på landsbygden än i städerna. 
Det största relativa antalet hjälptagare i 
riket återfinns i landskommunerna i 
Norrbottens län med 8,1 %, och de lags-

ANTALET HJÄLPTA PERSONER I % AV 
FOLKMÄNGDEN 1940-1957 
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Tab. F. Antalet hjälptagare i procent av folkmängden, länsvis samt i de större städerna, 
för ren landsbygd, köpingar sunt städer 

ta i Hallands, Jönköpings och Skara
borgs län. I dessa tre län ligger frekven
sen hjälpta personer på landsbygden un
der 2 % av folkmängden. Bland de stör
re städerna uppvisar Stockholm, Eskils
tuna och Göteborg de största frekvenser
na med 6,6 respektive 6,1 och 5,9 %. 

Variationerna framgår även av efter

följande sammanställning, där antalet 
hjälpta personer beräknats i procent av 
hela befolkningen inom olika riksområ
den på landsbygden samt i olika städer. 
På landsbygden är frekvensen lägst i de 
södra och sydvästra delarna av riket och 
högst i övre Norrland. 
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Det absoluta och relativa antalet hjälp
ta personer i olika åldersklasser redo
visas i nedanstående sammanställning. 

Antalet hjälpta personer i relation till 
folkmängden uppvisar ett rätt högt pro
centtal för barnen och åldringarna. Det 
högre talet för barnen beror på den vä
sentligt högre hjälpfrekvensen för barn
rika familjer jämfört med andra famil
jer. Procenttalet är lägst i åldersgruppen 
16—29 år, varefter det i stort sett stiger 
med växande ålder. I förhållande till 
motsvarande tal för 1956, uppvisar bar
nen och de medelålder» klasserna en Ök
ning, medan frekvensen åldringar något 
minskat, ökningen för barnen kan del
vis förklaras av den nya bestämmelsen 
i socialhjälpslagen att de beklädnadsbi
drag till skolbarn som förut ifinJBades av 
skolstyrelserna nu överförts till social

nämnderna. Uppgången i mellanåldrar-
na kan, som tidigare framhållits, delvis 
förklaras av det kärvare arbetsmark
nadsläget under 1957. 

Kommunernas fördelning efter hjälp
frekvensen. Mellan olika kommuner före
kommer mycket stora växlingar i hjälp
frekvensen. På vissa håll har social
nämnderna haft ingen eller endast obe
tydlig hjälpverksamhet, medan i andra 
kommuner verksamheten varit av stor 
omfattning. För att belysa detta har för 
varje kommun det relativa antalet hjälp
ta personer beräknats i förhållande till 
folkmängden. I tab. G redovisas denna 
kommunernas fördelning för landskom
munerna länsvis samt för samtliga stä
der. 

Cirka 75 % av landskommunerna har 
färre antal hjälptagare per 100 invånare 
än genomsnittet för hela riket. Inalles 
94 kommuner har redovisat högst en 
hjälptagare per 100 invånare, medan 430 
kommuner har mellan 1 och 3 %. De 
högsta frekvenserna redovisas på lands
bygden av norrbottenkommunerna Hie-
taniemi (19,6 %) , övertorneå (13,7 %) , 
Tore (12,9%), Karesuando (11,8%) 
samt Nedertorneå (11,7 % ) . 

Bland städerna har Arvika och Visby 
de högsta frekvenserna med 7,4 %, när
mast följda av Härnösand, Örnsköldsvik 
och Stockholm med 6,9, 6,7 respektive 
6,6 %. 
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Tab. G. Kommunernas fördelning efter antalet hjälptagare i förhållande till 
folkmängden, länsvis 

IV. Hjälpfallens fördelning efter hjälpens art 

Socialhjälpens huvudformer. Social
nämnderna kan lämna hjälp i ett flertal 
olika former, vilka kan indelas i föl
jande fem huvudgrupper: 1) hjälp till 
uppehället, 2) vård på ålderdomshem, 
3) vård på sjukvårdsanstalt, 4) annan 
hjälp samt 5) borgen på lån. Som inled
ningsvis nämnts medtas numera ej läng

re vård på ålderdomshem i redovisning
en; blott ett fåtal av pensionärerna på 
dessa hem kan nämligen betecknas som 
hjälptagare. Statistiken omfattar alltså 
endast hjälptagare som fått socialhjälp 
i någon av de övriga fyra formerna. 

Hjälp till uppehället motsvarar i stort 
sett vad som tidigare i fattigvård sstati-
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stiken kallades hemunderstöd, dvs. vad 
som i hemmet lämnats kontant eller in 
natura i form av livsmedel, bränsle, 
hjälp till hyra, matkuponger, bespisning, 
beklädnadsartiklar. Läkarvård och me
dicin redovisas från och med 1957, till 
skillnad mot tidigare, som annan hjälp. 

Under rubriken »vård på sjukvårds
anstalt» redovisas sådan vård som so
cialnämnderna helt eller delvis bekostat 
på sjukhus (även om sådan kostnad se
nare erlagts av annan). Till sjukvårds
anstalter räknas sådana som tillhör sta
ten, pensionsstyrelsen, landsting, enskild 
stiftelse etc. eller kommun (däremot ej 
anstalt under socialnämndens förvalt
ning), dvs. lasarett, tuberkulossjukhus, 
vanföreanstalter, kuranstalter, konvales
centhem m. fl. för kroppssjuka samt 
även anstalter för vård av sinnessjuka, 
sinnesslöa och fallandesjuka. I fråga om 
vården på statliga sinnessjukhus gäller, 
att vård på sådan anstalt endast redovi
sas då socialnämnden av kommunala 
medel förskotterat någon del av vård
kostnaden under redovisningsåret. I de 
fall vårdtagaren haft egna sparmedel, 
vilka använts till förskottsbetalning av 
vården, redovisas detta inte i social
hjälpsstatistiken. Hjälp till kläder <m. m. 
som före intagningen lämnats till hjälp-
tagare redovisas som hjälp till uppehäl
let, medan understöd i form av utrust
ning för intagningen på anstalt, rese
kostnader samt bidrag till medicin och 
läkarhjälp redovisas som annan hjälp. 
Värdet av vården redovisas brutto. Det
ta innebär att avdrag för influtna ersätt
ningsbelopp inte gjorts. Om socialnämn
den fått ersättning för lämnad vård an
tingen från vårdtagaren själv t. ex. folk
pension som uppburits av socialnämn
den eller från annat håll, exempelvis 
staten, landsting eller annan kommun, 

har denna ersättning inte frånräknats i 
redovisningen. 

Under rubriken annan hjälp redovisas 
huvudsakligast hjälp delvis av engångs
karaktär, som ej kan hänföras till nå
gon annan grupp. Det kan t. ex. gälla in
ackordering i enskilt hem, utrustning för 
intagning på anstalt av något slag, resor, 
kostnader för yrkesutbildning eller om
skolning, fria bad, läkarvård, medicin, 
tandvård, begravningskostnader, bidrag 
till invalidvagn eller bidrag till bostads
förbättring. 

I redovisningen kommer i det följande 
först att lämnas vissa uppgifter om hnr 
hjälpfallen fördelar sig under redovis
ningsåret på respektive hjälpformer, och 
kombinationer av dessa, varefter i de 
följande kapitlen ytterligare uppgifter 
om de särskilda huvudformerna lämnas. 
Observeras bör att sådana personer som 
under redovisningsåret fått hjälp i flera 
former, redovisas under var och en av 
dessa. 

Socialhjälpsverksamheten har mellan 
1956 och 1957 ökat i fråga om hjälpen 
till uppehället (hemunderstöd) samt i 
fråga om annan hjälp. Däremot har an
talet personer som på socialnämndens 
bekostnad vårdats på sjukvårdsanstalt 
fortsatt att minska. Hjälpfallens fördel
ning efter familjetyp och hjälpform be
lyses även av diagrammet på sid. 29. 

Förekomsten av hjälp till uppehället. 
Hjälp till uppehället har under 1957 
lämnats till 81 % av samtliga hjälpta fa
miljer: 65 % hade fått enbart hjälp till 
uppehället, 14 % hade även åtnjutit an
nan hjälp, 1 % hade dessutom fått vård 
på sjukhus, samt 1 % alla tre hjälpfor-
merna. I jämförelse med 1956 skiljer sig 
dessa siffror från motsvarande som då 
lämnades avseende hemunderstöd enligt 
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Tab. H. Hjälpfallens fördelning efter hjälpens beskaffenhet inom olika familjetyper 

fattigvårdslagen såtillvida, att kombina
tionen med annan hjälp ökat kraftigt, 
medan totala andelen» familjer som fått 
hjälp till uppehället i stort sett var oför
ändrad. Liksom tidigare har hemunder
stöd även under 1957 varit vanligare i 
städerna än på landsbygden. Sådan hjälp 
hade sålunda lämnats till 87 % av samt
liga hjälpfall i städerna (1956: 87 %) och 
till 71 % av samtliga fall på landsbyg
den (1956: 73 %). De familjer som fått 
enbart hjälp till uppehället utgjorde i 
städerna 71 % och på landsbygden 56 %. 

Hjälpen till uppehället är som fram
går avjabell H inom samtliga familjety
per den dominerande hjälpformen. Av 
naturliga skäl förekom dylik hjälp oftare 
till familjer med barn än till övriga fa
miljer, oftast sålunda till ensamma kvin
nor med barn (94%). Minst ofta före
kom hjälp till uppehället bland ensam
ma män utan barn (74 %) . Den större 
relativa frekvensen med hjälp till uppe
hället bland städernas hjälptagare jäm
förd med landsbygdens är genomgående 
inom alla familjetyper. 

+4—591059 
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Förekomsten av vård på sjukvårdsan
stalt. Vård på sjukvårdsanstalt har kraf
tigt minskat i omfattning sedan tiden före 
sjukförsäkringsreformen. Sålunda lämna
des t. ex. år 1954 dylik vård till 25 % av 
hela antalet hjälptagare. Ar 1957 omfatta
de denna hjälpform endast 8 % av samt
liga hjälptagare. Fortfarande förekom 
sjukhusvård något oftare på landsbygden 
(12%) än i städerna ( 5 % ) . Bland de 
olika familjetyperna var denna hjälp
form vanligast bland ensamma män utan 
barn (12 %) , på landsbygden vanligare 
(21 %) än i städerna (7 %) . Att denna 
hjälpform förekommer oftare hos famil
jer utan barn än bland barnfamiljer 
sammanhänger givetvis med att de först
nämnda i genomsnitt är äldre. I ovan
stående tablå redovisas de hjälpfall som 
fått vård på sjukvårdsanstalt fördelade 
efter olika kombinationer med andra 
hjälpformer. 

Förekomsten av annan hjälp. Frekven
sen av annan hjälp, enbart eller i kom
bination med andra hjälpformer, redo
visas i nedanstående sammanställning. 

Det relativa antalet hjälpfall, i vilka 
hjälp av denna art lämnats var i hela 
riket 30 %, på landsbygden 35 % samt i 

städerna 25 %. Dessa siffror innebär en 
rätt kraftig ökning i jämförelse med 
1956. Det är framför allt annan hjälp i 
kombination med hjälp till uppehället 
som ökat mycket kraftigt. Dessa fall om
fattar numera 14 % av samtliga hjälpfall 
(1956: 8 % ) . De hjälpfall som fått an
nan hjälp enbart, uppgick till 13 % 
(1956: 11 %) och var mycket vanligare 
på landsbygden (19%) än i städerna 
(9 %) . Annan hjälp i kombination med 
sjukhusvård visar ungefär samma fre
kvens som ett år tidigare. Hjälpen har 
i dessa fall i allmänhet bestått av ut
rustning för intagning på anstalter, ut
lägg för resor o. dyl. Sådan hjälp har 
lämnats till knappt 2 % av samtliga 
hjälpfall. 

Förekomsten av borgenslån. En bety
delsefull nyhet i sociallagstiftningen är 
införandet av borgensinstitutet. I praxis 
hade redan tidigare på sina håll före
kommit, att en fattigvårdsstyrelse, i stäl
let för att själv ställa medel till förfo
gande t. ex. för inköp av en större ar
betsmaskin, tecknat borgen på ett lån 
som var avsett att användas för ändamå
let. Detta förfaringssätt har nu lagfästs 
i den nya socialhjälpslagen. Sålunda må 
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HJÄLPFALLENS FÖRDELNING PÅ OLIKA HJÄLP-
FORMER FÖR OLIKA FAMILJETYPER 

kommunens fullmäktige medge att so
cialnämnden tecknar borgen på lån för 
lämpliga ändamål, och fastställa det sam
manlagda högsta belopp intill vilket so
cialnämnden medges rätt att teckna så
dan borgen. Själva det belopp på vilket 
borgen tecknas skall givetvis ej redovi
sas som kontant socialhjälp, utan det är 
först då en socialnämnd nödgas inlösa 
en borgensförbindelse, som dessa utgif

ter av socialnämnden skall bokföras som 
understöd. 

År 1957 var det första år som bor
genstecknandet förekommit och har än
nu inte blivit av någon större omfatt
ning. Sammanlagt har borgenslån läm
nats i 696 fall, dvs. i 0,5 % av samtliga 
fall. Av dessa hade 466 fått borgenslån 
i kombination med annan hjälpform och 
230 borgenslån enbart. 

V. Hjälp till uppehället 

Antal hjälpfall. Hela antalet familjer 
som under 1957 av socialnämnderna läm
nats hjälp till uppehället, antingen kon
tant eller in natura, uppgick till 120 200, 
varav på landsbygden 41 300 och i stä

derna 78 900. Detta innebär en ökning 
sedan föregående år med inemot 8 000 
fall, dvs. 7 %. ökningen var i städerna 
cirka 10 % och på landsbygden omkring 
2 %. Förändringarna inom olika delar 
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av riket framgår av tabell 1. Vissa skill
nader kan konstateras i jämförelse med 
tabell A (sid. 15), där totala antalet 
hjälp fall redovisats. Antalet fall med 
hjälp till uppehället har ökat något mind
re än hela antalet hjälpfall. Undantag här
ifrån utgör Södra Götalands landsbygd 
(dvs. landskapen Skåne, Blekinge och 
Halland), där ökningen av fallen med 
hjälp till uppehället uppgår till 10 %, to
talantalet fall till blott 2%. Även övre 
Norrland har något kraftigare uppgång 
av antalet fall med hjälp till uppehället 
än hela antalet fall. Bland städerna gäl
ler detta även för Malmö stad. Barnfa
miljerna har bland hemunderstödsfallen 
ökat med 9 %, de barnlösa familjerna 
med knappt 6 %. 

Fördelningen av de familjer som fått 
hjälp till uppehället efter olika familje
typer, vilken återges i efterföljande 
tablå, ger vid handen att vissa smärre 
skillnader i jämförelse med hela antalet 
fall föreligger. 

Ensamma män utan barn omfattar så
lunda i sistnämnda fallet 28 % av samt
liga, bland fallen med hjälp till uppe
hället 26 %. Gifta par med barn före
kommer något oftare i den förstnämnda 
gruppen (25%) än bland samtliga hjälp
fall (22 %) , liksom fallet är för ensam
ma kvinnor med barn (14 respektive 
12 %). På landsbygden konstateras den 
största skillnaden för ensamma män utan 
barn, vilka omfattade 24 % av samtliga 

Tab. I. Antal fall som fått hjälp till uppehället 
inom olika riksområden 

hjälpfall, men 19 % av fallen med hjälp 
till uppehället. 

De till, uppehället hjälpta familjernas 
fördelning efter familjeföreståndarens 
ålder framgår av tabell K. På det hela 
taget skiljer sig inte heller åldersfördel
ningen i någon mer väsentlig grad från 
densamma inom hela socialhjälpsklien
telet, som den framgår av tabell E. 

De personer som fått hjälp till uppe-
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hället är i genomsnitt något yngre än 
samtliga hjälpfall. Detta gäller främst i 
fråga om ensamma män utan barn och 
ensamma kvinnor utan barn. Av samtliga 
hjälpfall på landsbygden är bland den 
förstnämnda gruppen 48 % under 50 år, 
av fallen med hjälp till uppehället 45 %. 
Bland ensamma kvinnor utan barn var 
motsvarande siffror 20 % respektive 
15 %. De gifta paren utan barn är nå
got äldre bland samtliga fall (41 % är 
över 66 år ) , än bland fallen med hjälp 
till uppehället (36 %). 

I städerna är dessa skillnader mind
re. Ensamma kvinnor utan barn är nå
got äldre bland samtliga hjälpfall (26 % 
över 66 år) än bland fallen med hjälp 
till uppehället (22 % ) . Detta gäller även 
gifta pa r utan barn (30 % respektive 
25 %). 

Familjerna som fått hjälp till uppe
hället är i jämförelse med 1956 något 
yngre. Detta gäller såväl på landsbygden 
som i städerna. Jämförelsen framgår av 
denna tablå. 

Antal hjälpta personer. Hela antalet 
personer som erhållit hjälp till uppehäl
let av socialnämnden utgjorde år 1957 
269 700. Tabell L utvisar antalet vuxna 
män, kvinnor och barn som fått hjälp 
till uppehället, totalt och i procent av 
samtliga hjälpta personer. Den relativa 
andelen personer som fått hjälp till uppe
hället är högre i städerna (90 %) än på 
landsbygden (78 %). Denna differens 

är ungefär lika stor bland män, kvinnor 
och minderåriga barn. 

I jämförelse med 1956 har antal hjälp
ta män ökat med 5 600 ( 8 % ) , antal 
kvinnor med 3 900 (inemot 5 % ) samt 
antal barn under 16 år med 11300 
(12 %) samt följaktligen samtliga perso
ner med 20 800 (8 % ) . 

Hjälpens varaktighet. Från socialnämn
derna efterfrågas det antal kalendermå
nader under vilka hjälp till uppehället 
av något slag lämnats till de redovisade 
familjerna. Denna redovisningsmetod 
har valts för att på ett enkelt sätt fä 
en ungefärlig uppfattning om hjälpens 
varaktighet. 

Hjälpfallen kan grovt uppdelas i två 
huvudgrupper, dels varaktiga (dvs. så
dana som i stort sett varat hela året) och 
dels tillfälliga (sådana med hjälp un
der en eller ett par månader) . Emeller
tid erbjuder det rätt stora svårigheter 
att inom ramen för en årsredovisning 
tillfredsställande göra en sådan avgräns-
ning, framför allt därför att hjälpen 
många gånger kan vara utsträckt över 
flera år eller visserligen årligen åter
kommande men med avbrott av varie
rande längd. 

För att få en ungefärlig uppfattning 
om hjälptiden anges det antal kalender
månader under vilka de hjälpta famil
jerna erhållit hjälp till uppehället av nå
got slag. Av dessa grupper kan i första 
hand 12-månadersfallén betraktas som 
varaktiga, men även ett antal av de fall 
som fått hjälp under kortare tid måste 
räknas som varaktiga, bl. a. på grund 
av omsättningen. Hjälptider på några få 
månader kan nämligen ibland utgöra 
början eller slutet av betydligt längre pe
rioder, som sträcker sig över ett års
skifte. 
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Tab. K. Familjer som fått hjälp till uppehället, fördelade efter familjeföreståndarens ålder 

Tab. L. Antal personer som fått hjälp till uppehället, totalt och i procent av samtliga 
personer med socialhjälp 



33 

Tab. M. Familjer som fått hjälp till uppehället, fördelade efter antalet kalendermånader under 
vilka dylik hjälp utgått samt familjeföreståndarens ålder 

Hjälpfallens fördelning efter hjälpens 
varaktighet på landsbygd och i städer 
samt efter familjeföreståndarens ålder 
framgår av tabell M. Den vanligaste un
derstödstiden var på landsbygden såväl 12 
månader som 1 månad (vardera av des
sa grupper omfattade 27 % av fallen), 
medan i städerna de tillfälliga fallen do
minerar. Här har nämligen 31 % av alla 
hjälpfall haft hjälp under en månad och 

56% under högst tre månader. De kort
variga hjälpfallen synes vara koncentre
rade till såväl de yngsta som de äldsta 
åldrarna. Av de fall där familjeförestån
daren är under 30 år, är således över 
40 % av tillfällig natur, dvs. med en var
aktighet av högst en månad, av fallen i 
åldern 50—66 år gäller detta drygt 20 % 
och av fallen över 66 år 32 %. Denna 
tendens är genomgående såväl på lands-
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Tab. N. Familjer som fått hjälp till uppehället fördelade efter familjetyp samt det antal 
kalendermånader som dylik hjälp lämnats 

bygden som i städerna. Hur hjälpfallen 
inom olika åldrar fördelar sig efter var
aktigheten framgår även av diagrammet 
på sid. 35. 

Skillnaden mellan olika familjetyper 
med avseende på den tid som hjälpen 
varat, framgår av efterföljande tablå, 
där hjälpens genomsnittliga varaktighet 
redovisas. Såväl i städerna som på lands
bygden har ensamma kvinnor den längsta 
genomsnittliga understödstiden. 

I jämförelse med 1956 har den genom
snittliga varaktigheten av hjälpen till 
uppehället minskat något, på landsbyg
den från 5,8 till 5,7 månader, i städerna 

från 4,8 till 4,6 månader samt i hela 
riket från 5,2 till 5,0 månader. 

Hur varaktigheten av hjälpen till uppe
hället fördelar sig inom olika familjety
per framgår av tabell N. Anmärkningsvärt 
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VARAKTIGHETEN AV FALLEN MED HJÄLP TILL 
UPPEHÄLLET INOM OLIKA ÅLDRAR 

är, att relativt många, inemot två tredje
delar, av fallen bland ensamma män har 
varat i högst t re månader. För de en
samma kvinnorna redovisas i större ut
sträckning långvariga hjälpfall, för om
kring 30 % hela året. Dessa tendenser 
är genomgående på såväl landsbygden 
som i städerna. De varaktiga fallen är 
betydligt vanligare på landsbygden än 
i städerna och detta gäller samtliga fa
miljetyper. 

Värdet av hjälpen till uppehället. För 
socialhjälp till uppehället utbetalade so
cialnämnderna i hela riket 97,2 milj. kr, 
vilket är cirka 14 % mer än under 1956. 
På landsbygden var värdet 29,6 milj. kr 
(1956: 26,2) och i städerna 67,6 milj. 
kr (1956: 59,0). 

Det genomsnittliga värdet per hjälp

fall och understödsmånad uppgick till 
162 kr mot 147 kr föregående år. Ge
nomsnittsbeloppet var i städerna 185 kr 
(171 kr) och på landsbygden 126 kr 
(111 k r ) . De genomsnittliga beloppen 
för olika typer av familjer på landsbyg
den och i städerna framgår av tabell O. 
Skillnaden i medelbelopp mellan lands
bygd och städer är, liksom tidigare år, 
rätt stor, även om en viss utjämning 
skett genom att ökningen under de se
naste åren varit något kraftigare på 
landsbygden. Framhållas må dock att i 
de redovisade beloppen ingår det upp
skattade värdet av naturaförmåner. Vis
serligen har troligen omfattningen av 
socialnämndernas hjälp in natura mins
kat, men förekommer fortfarande spe
ciellt på landsbygden. Dessa förmåner 
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Tab. O. Värdet av hjälpen till uppehället i kronor per månad för olika familjetyper 

torde ofta ha taxerats rätt lågt. Bl. a. av 
denna orsak är de redovisade medelbe
loppen på landsbygden och i städerna 
inte fullt jämförbara. I 14 § socialhjälps
lagen stadgas, att socialhjälpen bör läm
nas i form av kontant understöd, såvida 
inte hjälpbehovets art föranleder till an
nat eller att anledning finns att anta att 
dylikt understöd inte kommer till be
hörig användning. Rätt vanligt är t. ex. 
att socialnämnderna lämnar matanvis
ningar i stället för kontanta medel till 
mat. En hjälpsökande kan ävenledes få 
anvisning till inköp av kläder eller mat
varor i en viss affär och hyra kan so
cialnämnden betala direkt till hyres
värden. 

Inom samtliga familjetyper är det ge
nomsnittliga hjälpbeloppet högre i stä
derna än på landsbygden, vilket fram
går av tabell O. Således är genomsnitts
beloppen 47 % högre i städerna än på 
landsbygden. Störst är denna differens 
bland ensamma kvinnor utan barn med 

88 % högre genomsnittsbelopp i städer
na än på landsbygden, medan den mins
ta skillnaden föreligger för gifta par med 
barn, med 26 %. 

För olika familjetyper ligger under
stödsbeloppen på rätt olika nivå. Äkta 
makar har i genomsnitt fått något hög
re bidrag än övriga, vilket givetvis sam
manhänger med deras större försörj
ningsbörda. Hjälpens storlek är mycket 
skiftande från fall till fall, vilket ligger 
i socialhjälpens natur av fri behovs
prövning. 

Det bör observeras att de här redovi
sade beloppen på intet sätt utgör något 
exakt mått på vad de hjälpta familjerna 
har att leva av. Socialhjälpen är ju i 
många fall endast ett tillskott till en fa
miljs övriga inkomster. I många fall 
redovisas t. ex. rätt låga utgifter för bo
stad, genom att familjen äger ett eget 
hem eller bor hos anhöriga eller i bo
städer som till reducerad hyra upplåtes 
av arbetsgivare. 
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VI. Vård på sjukvårdsanstalt 

Antal vårdtagare m. m. Antal hjälpta-
gare som på socialnämndens bekostnad 
erhållit vård på sjukhus uppgick år 1957 
till 11 670. Deras fördelning på män, kvin
nor och barn samt på olika lokala om
råden framgår av tabell P, i vilken även 
förändringarna sedan föregående år re
dovisas. Antalet av socialhjälpen under
stödda vårdtagare på sjukvårdsanstalt 
har, som tidigare nämnts, sedan 1955 års 
sjukförsäkringsreform sjunkit mycket 
kraftigt, och denna nedgång har fortsatt 
även 1957, då antalet fall var 11 % lägre 
än 1956. Sedan 1954, året före sjukför
säkringsreformen, har antalet dylika per
soner minskat med cirka 70 %. 

Nedgången sedan 1956 har varit större 
på landsbygden (14%) än i städerna 
(8 % ) . Särskilt stark minskning redovi
sas av Malmö och Göteborg med respek
tive 57 och 39 %, samt av övre Norr
lands landsbygd med 25 %. 

De manliga vårdtagarna var något fler 

än de kvinnliga såväl på landsbygden 
(56 respektive 42 %) som i städerna (54 
respektive 45 %) . Andelen barn uppgick 
i hela riket endast till 2% (1956: 2%). 

Det är barnen som visar den största 
nedgången sedan tiden före sjukförsäk
ringsreformen. För att få en överblick av 
denna reforms verkningar på den del av 
socialhjälpsklientelet som vårdats på 
sjukvårdsanstalt, lämnas i nedanstående 
tablå en översikt av antalet vårdtagare 
åren 1954—1957 samt den relativa för
ändringen mellan 1954 och 1957. 

De familjer som under 1957 erhållit 
socialnämndens hjälp till vård på sjuk
vårdsanstalt för någon familjemedlem 
fördelar sig efter olika familjetyper på 
sätt som framgår av sammanställningen 
överst på sid. 38. Denna fördelning skil
jer sig från motsvarande för samtliga so
cialhjälpsfall främst därigenom att en
samma män utan barn som lämnats sjuk
vård är avsevärt större (43 %) än denna 



38 

familjetyps andel av samtliga hjälpfall 
(28 %) . Detta gäller även ensamma kvin
nor utan barn, där motsvarande siffror 
är 34 % respektive 25 %. Däremot redo
visas för familjetypen gifta par med barn 
betydligt lägre andel i sjukvårdsklientelet 
(9%), än bland samtliga socialhjälps
fall (22 %) . Det är framför allt föräld
rarnas sjukdom, som föranlett barnfa
miljerna att anlita socialhjälpen. Jäm
fört med 1956 föreligger ingen som helst 
skillnad. 

Vårdfallens fördelning efter familje
föreståndarens ålder redovisas i nedan
stående tablå. 

Före sjukförsäkringsreformen kunde 
man konstatera en rätt stark överrepre
sentation av de arbetsföra åldrarna bland 
dem som fått vård på sjukvårdsanstalt 
i jämförelse med hela hjälpklientelet. 
Denna har nu försvunnit och för 1957 
redovisas en något lägre andel bland 
sjukvårdsfallen i åldrarna under 60 år 
(65 %) , än bland samtliga hjälpfall 
(70 % ) . Liksom för hela hjälpklientelet 
är andelen åldringar bland sjukhusfallen 
något större på landsbygden än i städer
na. Sålunda är på landsbygden 36 % 
över 60 år, medan motsvarande siffra i 
städerna är 32 %. 

Antal vårddagar och vårdens värde. 
Den genomsnittliga vårdtiden för samt
liga på sjukvårdsanstalt intagna hjälp-
tagare uppgick till 212 dagar (på lands
bygden 239 dagar, i städerna 173 dagar). 
Detta innebär inga större förändringar 
i jämförelse med 1956. Sedan tiden före 
sjukförsäkringsreformen har dock en 
kraftig ökning av den genomsnittliga 
vårdtiden skett, genom att de kortvariga 
fallen i stor utsträckning föll bort ur 
detta klientel då den allmänna sjukför
säkringen infördes. 

Det klientel som av socialnämnderna 
fått vård på sjukvårdsanstalt är mycket 
ojämnt fördelat i fråga om vårdtidens 
längd. Liksom i fråga om dem som fått 
hjälp till uppehället, kan vårdtagarna i 
stort sett uppdelas i två kategorier, dels 
tillfälliga, dels varaktiga vårdfall. Som 
ovan nämnts utgör de tillfälliga fallen 
inte så stor andel av samtliga numera 
som tidigare. Exakt en tredjedel av samt
liga hade erhållit vård under kortare tid 
än tre månader, medan 41 % hade vis
tats på sjukvårdsanstalt under hela året. 

Från socialnämnderna efterfrågades 
vem eller vilka i den hjälpta familjen 
som fått vård på sjukhus. Då det endast 
i ett fåtal fall förekommit att flera per-
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söner i en familj fått sådan hjälp, redo
visas i ovanstående tablå endast en
samma vårdtagare. 

Det råder en stark skillnad mellan 
.sjukvårdsfallens genomsnittliga varak
tighet på landsbygden och i städerna. De 
långvariga fallen omfattar på landsbyg
den hälften av samtliga hithörande fall, 
i städerna blott 30 %. Sedan 1956 har de 
varaktiga fallen minskat något, från 45 
till 41 % av samtliga. Denna nedgång 
har varit något starkare i städerna. De 
kortvariga fallen (under tre månader) 
har däremot ökat sedan föregående år 
från 29 till 33 % av samtliga hjälpfall 
med sjukhusvård. 

Det totala värdet av den hjälp som 

socialnämnderna bekostade för vård på 
sjukvårdsanstalt uppgick till 12,2 milj. 
kr, vilket innebär en minskning med 1,3 
milj. kr (10 %) i jämförelse med 1956. 
På landsbygden var kostnaden 7,4 milj. 
kr, mot 8,6 ett år tidigare och i städer
na 4,9 milj. kr ( = ). 

I allmänhet är kostnaderna beräknade 
med utgångspunkt från de låga avgifter 
som socialnämnderna erlägger till läns
lasarett eller andra allmänna sjukvårds
inrättningar, t. ex. sinnessjuk- eller kro-
nikersjukhus. Den genomsnittliga kost
naden per vårddag uppgick år 1957 till 
4,95 kr; detta innebär en ökning sedan 
föregående år, då genomsnittskostnaden 
var 4,60 kr med 7,6 %. 

Tab. P. Antal vårdtagare på sjukvårdsanatalt fördelade på män, kvinnor och barn inom 
olika riksområden 
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VII. Annan hjälp 

Antal hjälpfall. Antal hjälpfall som un
der 1957 åtnjutit hjälp av socialnämn
den i annan form än till uppehället el
ler sjukhusvård, var inalles 43 680, var
av 20 565 i landskommunerna och 23115 
i städerna. Detta innebär en kraftig 
ökning sedan 1956 (med 54 %) , då to
talt 28 300 fall redovisades. På lands
bygden var ökningen 14 100 fall (46 %) 
och i städerna 14 200 (63 %). 

En del av denna ökning hänför sig 
till ändrade redovisningsprinciper i 
samband med omläggningen av social
hjälpsstatistiken. Så har t. ex. hjälp till 
läkarvård i hemmet och till medicin nu 
förts under annan hjälp, medan sådan 
hjälp tidigare räknats som hemunder
stöd. 

Dessa hjälpfalls fördelning efter fa
miljetyp samt om hjälpen utgått enbart 
eller i kombination med sjukhusvård el
ler hjälp till uppehället framgår av 
tabell Q. 

Bland samtliga hjälpfall med annan 
hjälp har de gifta paren, såväl de barn
lösa som barnfamiljerna, ökat sin rela
tiva andel något sedan föregående år, 
medan andelen ensamma män och en
samma kvinnor utan barn minskat. 
Några mer betydande skillnader gent
emot fördelningen av samtliga hjälpfall 
förekommer inte. Ensamma kvinnor med 
barn är något färre och gifta par utan 
barn något fler bland dem som fått an
nan hjälp än bland samtliga hjälptagare. 

Tab. Q. Antal hjälpfall med annan hjälp inom olika familjetyper samt hjälpens 
genomsnittliga värde 

1 Utom Stockholms stad 
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Tab. R. Antal hjalptagare med annan hjälp fördelade på män, kvinnor och barn 
inom olika riksområden 

Antal personer som fått annan hjälp. 
1 en del fall har annan hjälp utgått till 
mer än en person i samma familj. An
talet hjälpta personer uppgick till 
53 200, varav på landsbygden 26 000 och 
i städerna 27 200. Detta gör på lands
bygden 1,3 personer per hjälpfall, i stä
derna 1,2. Någon jämförelse med 1956 
beträffande antalet hjälpta personer kan 
ej göras, då dessa uppgifter ej inhämtats 
för tidigare år. Hur de hjälpta personer
na fördelar sig på män, kvinnor och 
barn inom olika riksområden på lands
bygden samt inom städer av olika stor
lek framgår av tabell R. 

Fördelningen ger en helt annan bild 
än t. ex. i fråga om sjukhusvården, främst 
genom att den relativa andelen barn som 
fått annan hjälp utgör 15 %, men endast 
2 % bland sjukhusfallen. Framför allt på 
landsbygden har rätt många barn kom
mit i åtnjutande av annan hjälp och spe
ciellt i Södra Götaland (27 %). Den re
lativa andelen män utgjorde 46 % och 
kvinnor 39 %. Göteborg skiljer sig mar

kant från övriga delar av riket genom att 
inte mindre än 81 % av alla hjälpta per
soner är män samt att inga barn har re
dovisats. 

Hjälpens värde. Hela värdet av den 
hjälp som redovisats under rubriken an
nan hjälp, uppgick till 10,2 milj. kr, vil
ket innebär en ökning med 46 % i jäm
förelse med 1956. På landsbygden ökade 
kostnaderna från 4,2 till 5,4 milj. kr 
(29 %) och i städerna från 2,8 till 4,8 
(71 % ) . 

De genomsnittliga belopp som lämnats 
per hjälpfall redovisas i tabell Q. Belop
pen är genomgående högre på landsbyg
den än i städerna. Särskilt stor är den
na skillnad för de fall som haft annan 
hjälp i kombination med hjälp till uppe
hället eller vård på sjukvårdsanstalt. 
Genomsnittsbeloppen för dessa fall är på 
landsbygden 264 kr och i städerna 162 
kr. För samtliga hjälpfall med annan 
hjälp var medelbeloppet 251 kr då hjäl
pen lämnats enbart, och 203 kr då den 
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lämnats i kombination med annan hjälp-
form. Sedan föregående år har beträf
fande de fall som fått enbart annan 
hjälp genomsnittsbeloppet på landsbyg
den sjunkit med 7 %, medan det i stä

derna stigit med 16 %. Beloppen för de 
fall där annan hjälp lämnats i kombina
tion med annan hjälpform har sjunkit 
såväl på landsbygden (16 %) , som i stä
derna (13 % ) . 

VIII. Borgen på lån 

Som tidigare framhållits, innehåller 
1956 års socialhjälpslag ett nytt slag 
av hjälp, nämligen i form av tecknad 
borgen på lån. Då det nu är första året 
denna hjälpform funnits, har den ännu 
inte fått någon större omfattning. Redo
visningen har även på en del håll varit 
bristfällig. Några huvudsiffror om bor
gensinstitutets första år lämnas här ne
dan. En mera ingående analys får emel
lertid anstå till ett kommande år. 

I nedanstående tablå redovisas antal 
fall som av socialnämnderna fått bor-
genslfin, dels enbart, dels i kombination 
med annan hjälpform. 

Det är mest gifta par med barn som 
fått borgenslån; 63 % av samtliga fall 
tillhör denna familjetyp. Genomsnittsbe
loppet uppgår till 5 439 kr på landsbyg
den, 3 285 kr i städerna samt 4 709 kr i 
hela riket. 

Av de lämnade borgenslånen avsåg 
260, dvs. 37 % av samtliga, högre belopp 
än 5 000 kr och 135 belopp på mellan 
3 000 och 5 000 kr. Lägre belopp än 1 000 
kr hade lämnats i 100 fall; av dessa av
såg 85 belopp som understeg 500 kr. 

IX. Socialhjälpens totala värde 

I det föregående har särskilda uppgif
ter redovisats om värdet av den social
hjälp som lämnats i form av hjälp till 
uppehället, vård på sjukvårdsanstalt el
ler annan hjälp. En sammanfattning här
av lämnas i vidstående tablå. De be
lopp för vilka socialnämnderna tecknat 
borgen på lån har icke medräknats. 

Vårdens värde redovisas här brutto, 
vilket innebär att den ersättning som 
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VÄRDET AV OLIKA FORMER AV 
SOCIALHJÄLP (i %) 

kommunerna erhållit för lämnad vård ej 
har avdragits. Det kan antingen vara 
återbetald socialhjälp från hjälptagaren 
själv, t. ex. i form av folkpension som 
kommunens socialnämnd uppburit, eller 
från annat håll t. ex. landsting eller från 
andra kommuner. 

Det totala värdet av den hjälp i olika 
former som lämnats av socialnämnderna 
under 1957 uppgick till 119,6 milj. kr, 
vilket sedan närmast föregående år in
nebär en ökning med 14 milj. kr (13,2 %). 
På landsbygden var uppgången 8,7 % 
och i städerna 15,9 %. Den relativa för

delningen av totalkostnaden på olika 
hjälpformer har förändrats såtillvida se
dan 1956, att socialnämndernas utgifter 
för vård på sjukvårdsanstalt minskat 
från att omfatta 13 % till 10 %. Den re
lativa andelen som gått till annan hjälp 
har ökat från 7 till 9 %. 

Tabell S utvisar hur värdet av den so
cialhjälp som lämnats under 1957 förde
lar sig på olika familjetyper. I genom
snitt uppgick hjälpens värde till 804 kr 
per fall, på landsbygden 736 kr och i 
städerna 846. Skillnaderna i medelbelop
pen var dock rätt stora mellan olika fa-
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Tab. S. AV socialnämnderna lämnad hjälp fördelad efter familjetyp och hjälpens beskaffenhet 

miljetyper. Största genomsnittsbeloppet 
har lämnats till ensamma kvinnor med 
barn vilka i genomsnitt fått 1 240 ler per 
hjälpfall. Den relativa fördelningen av 

värdet av socialhjälpen på olika hjälp-
former belyses även av diagrammet på 
sid. 43. 
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X. Ålderdomshemmen under 1957 

För att få ett underlag för den omda
ning som 1947 års ålderdomshemsreform 
syftade till, gjorde socialstyrelsen under 
våren 1950 en undersökning om förhål
landena på de svenska ålderdomshem
men med utförliga uppgifter dels om an
stalterna (deras ålder, platsantal, be
läggning, driftskostnader m. m.), dels 
om pensionärerna (deras kön, ålder, 
hälsotillstånd, civilstånd, behov av vård 
på specialanstalter m. m.). Förhållande
na vid ålderdomshemmen skulle, enligt 
den plan som framlades i samband med 
ovanstående undersökning, följas konti
nuerligt. Sålunda insamlas i regel varje 
år vissa uppgifter om antalet hem, vård
platser och vårdtagare samt dessutom 
ytterligare uppgifter av speciellt intres
se. Den översikt av ålderdomshemmen 
under 1957 som här redovisas omfattar 
sålunda utöver dessa allmänna uppgif
ter, vissa siffror om hur läkarvården är 
ordnad på hemmen samt om biblioteks
verksamheten. Några uppgifter om hem
mens driftskostnader har ej insamlats 
för år 1957.1 

Antal ålderdomshem och platsutrym
met. Den 31 december 1957 fanns 1370 
ålderdomshem som var i bruk. Av dessa 
låg 1175 på landsbygden och 195 i stä
derna. I jämförelse med förhållandena ett 
år tidigare innebär detta en ökning med 
12 hem. Antalet vårdplatser har ökat med 
856; sålunda redovisas 40168 vid slutet 
av år 1957 mot 39 312 ett år tidigare. Ål
derdomshem, drivna av kommunalför
bund, som tidigare speciellt förekom i 
län med många små kommuner, har nu 
i det närmaste försvunnit, sedan kommu
nerna efter 1952 års kommunreform bli

vit större och förutsättningar skapats för 
att de skall kunna driva ålderdomshem 
i egen regi. För närvarande torde endast 
ett tjugotal ålderdomshem drivas av kom
munalförbund. 

Här måste också påpekas att fr. o. m. 
år 1951 en viss förändring i definitionen 
av begreppet ålderdomshem införts. De 
städer som inte deltar i landsting och 
som själva har att ombesörja sjukvård av 
allehanda slag, driver (med undantag för 
Göteborgs stad) sjukavdelningar för så
väl sinnessjuka som kroniskt sjuka i an
slutning till sina ålderdomshem eller se
parat, men i socialnämndens regi. Dessa 
avdelningar har före år 1951 alltid redo
visats som ålderdomshem; numera med
tas de ej i statistiken över ålderdomshem
men utan betraktas som självständiga 
sjukvårdsanstalter. Då man jämför upp
gifter som avser 1950 eller tidigare år 
med uppgifter för innevarande redovis
ningsår, bör detta ihågkommas. 

I efterföljande sammanställning redo
visas förändringarna i platsantalet för 
varje avdelningstyp sedan 1956. 

Den sedan en del fir pågående minsk
ningen av antalet platser på specialavdel
ningarna för sinnessjuka och för kroniskt 
sjuka har fortsatt, medan platsantalet på 
de ordinärt till ålderdomshemmen höran
de sjukavdelningarna ökat. Detta sam
manhänger med att antalet specialavdel
ningar minskar, antingen genom att de 
läggs ned eller genom att de överförts 
till landstingen. Sålunda redovisades år 

1 Senaste uppgifter härom finns publicerade 
i publikationen Fattigvården 1956, sid. 58—64 
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Tab. T. Antal ålderdomshem inom olika storleksgrupper samt antal platser, länsvis 

1951 ett antal av 31 ålderdomshem med 
sinnessjukavdelning, år 1956 hade anta
let sjunkit till 19 och för år 1957 redovi
sas 17. År 1956 fanns kronikeravdel
ning på 79 ålderdomshem, nu redovisas 
71 dylika hem. Denna tendens är influe
rad av 1947 års ålderdomshemsreform. 
På de nyanordnade hemmen förekommer 
inga specialavdelningar, utan en del hem 
är försedda med vanliga sjukavdelning
ar, som är avsedda för hemmets pensio
närer vid akuta sjukdomsfall. 

I tabell T redovisas antalet platser på ål
derdomshemmen länsvis. Hemmen har här 
även fördelats efter storlek. Inom de oli
ka länen kan vissa smärre förskjutningar 
mellan 1956 och 1957 konstateras. Den 
största relativa ökningen av platsantalet 

redovisas av Östergötlands och av Norr
bottens län med 8 %. En uppgång med 
7 % redovisar Kopparbergs län. I några 
län har antalet minskat, dock inte i nå
gon större omfattning. 

Det genomsnittliga platsantalet per 
hem ökade mellan 1956 och 1957 från 
28,9 till 29,3. 

Antalet platser i enkelrum har även 
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under 1957 fortsatt att öka, beroende på 
att i de nya hem som numera tillkom
mer en mycket stor del av platserna är 
enkelrum. Sålunda var antalet platser i 
enkelrum vid slutet av 1957 13 845 (34 % 
av samtliga). Ett år tidigare var antalet 
12 250 (31 %). Antalet enkelrum är vä
sentligt lägre på specialavdelningarna 
än på de egentliga ålderdomshemmen, 
något som är helt naturligt, då de först
nämnda är sjukavdelningar. Platsantalet 
i enkelrum för de olika avdelningarna 
redovisas i vidstående tablå. 

Den relativa andelen enkelrum i olika 
stora hem framgår av efterföljande sam
manställning. 

Det föreligger en rätt stark skillnad i 
den relativa andelen enkelrum mellan 
nyanordnade hem och äldre. Sålunda 
uppgick denna andel till 62 % på de 
hem som tillkommit efter 1947 års re
form, men blott till omkring 20 % på 
hem byggda före 1925. 

Hemmens ålder. Man kan skilja på två 
helt skilda grupper av ålderdomshem, de 
nya som tillkommit efter 1947 års reform 
samt övriga hem. De förstnämndas an
tal var vid utgången av år 1957 samman
lagt 281, medan de övriga till antalet var 
1 089. Skillnaden i storlek är betydande; 
de 281 nya hemmen omfattade sålunda 
12 189 platser (i genomsnitt 43 per hem), 
medan de äldre hemmen sammanlagt in
rymde 27 979 vårdplatser (26 i genom
snitt). En översikt av antalet hem och 
antalet platser ävensom platsantalet i 
enkelrum i olika gamla ålderdomshem 
lämnas i nedanstående tablå. 

Omkring 1/7 av ålderdomshemmen 
har varit i bruk sedan år 1900 eller tidi
gare. En livlig nybyggnad känneteckna
de perioden 1926—1935; 419 av de ål
derdomshem som var i bruk vid slutet 
av 1957 har nämligen byggts under den
na period, vartill kommer rätt många 
hem som tillkommit då men nu är ned
lagda. Anledningen till denna starka ny
byggnad var en övergångsbestämmelse i 
fattigvårdslagen, enligt vilken kommu
nerna före den 1/1 1934 ålades att lösa 
sin ålderdomshemsfråga enligt bestäm
melserna i 31 § samma lag. Då det fram
för allt var de mindre kommunerna som 
dröjt med att lösa frågan om sitt ålder
domshem är de hem som tillkom under 
denna period rätt små, i genomsnitt blott 
21 platser. 
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Tab. U. Antal ålderdomshem länsvis vid slutet av år 1957 fördelade efter ålder 

I tabell U belyses ålderdomshemmens 
fördelning efter ålder inom olika län. 
Det största relativa antalet hem som ta
gits i bruk före 1901 redovisas av Öre
bro, Södermanlands, Hallands, Gävle
borgs och Västmanlands län; i samtliga 
dessa har över 20 % av hemmen denna 
ålder. Det största relativa antalet nyan-
ordnade hem finns i Gotlands län med 
67 % samt i Västerbottens län med 49 %. 

Emellertid är hemmens ålder inte en
bart alltid ett kriterium på deras mo
dernitet och kvalitet. Många äldre hem 
har genomgått omfattande ombyggnader 
och reparationer, som gett dem en stan
dard jämförlig med nybyggda hem. Upp
gifterna om ombyggnaderna visar att av 
de allra äldsta hemmen, de som tillkom
mit före 1901, 92 % senare varit föremål 

för någon mer ingripande ombyggnad. 
Motsvarande siffra för de hem som till
kommit 1901—1910 är 83 %, för dem 
som byggts mellan 1911 och 1920 74 % 
samt för dem som byggts mellan 1921 
och 1930 62 %. Antalet om- eller till
byggda hem redovisas i tabell X. 

Förekomsten av specialavdelningar. I 
anslutning till de egentliga ålderdoms
hemmen drivs i vissa fall specialavdel
ningar för sinnessjuka och för kroniskt 
sjuka. Dessutom finns vid en del ålder
domshem särskilda sjukavdelningar, som 
inte godkänts för vare sig landstings-
gottgörelse eller statsbidrag. Dessa av
delningar utgör en synnerligen hetero
gen grupp; dels ingår här en del små av
delningar, huvudsakligen avsedda för att 
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Tab. V. Antal ålderdomshem länsvis av olika typ 

Tab. X. Antal ålderdomshem, fördelade efter ålder och platsantal 
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ge en möjlighet till isolering vid hastigt 
påkommande sjukdomsfall, dels ingår 
större avdelningar, vilka avgränsats från 
det övriga ålderdomshemmet. 

Antalet hem med specialavdelningar 
har minskat, vilket redan framgått av 
uppgifterna om platsantalet på dessa av
delningar. Endast 17 ålderdomshem hade 
sinnessjukavdelning år 1957 och 71 hem 
kronikeravdelning. År 1956 var motsva
rande siffror 19 respektive 79. På 72 
hem fanns år 1957 en ordinärt till ål
derdomshemmet hörande sjukavdelning. 

Vissa skillnader i förekomsten av spe
cialavdelningar kan märkas mellan oli
ka län, vilket framgår av tabell V. Detta 
beror till stor del på i vilken utsträck
ning landstingen själva övertagit ansva
ret för vården av de kroniskt sjuka. Kro
nikeravdelningar förekommer mest i 
Gävleborgs, Värmlands, Skaraborgs och 
Kalmar län. Det största antalet sinnes
sjukavdelningar finns i Värmlands län, 
medan 14 län och Stockholms stad helt 
saknar denna typ av avdelningar. 

Hemmens storlek. Av samtliga hem 
hade 34 % högst 15 platser och omkring 
75 % högst 30 platser. På dessa hem var 
dock endast 14 respektive 44 % av samt
liga platser inrymda. I hela riket fanns 
endast 35 hem med över 100 platser; de 
inrymde emellertid 20 % av det totala 
platsantalet. I ovanstående sammanställ

ning återges ålderdomshemmens fördel
ning i storleksgrupper samt antalet plat
ser inom var och en av dessa grupper. 

Som tidigare framhållits sammanhänger 
ålderdomshemmens storlek i viss mån 
med deras ålder. Under hela tiden från 
sekelskiftet fram till 1935 sjönk succes
sivt det genomsnittliga platsantalet i de 
nybyggda hemmen. Därefter har plats
antalet åter blivit större. Detta har delvis 
redan framgått av tablån på sid. 47 samt 
belyses ytterligare av tabell X. Av denna 
tabell framgår att såväl de största som 
de minsta hemmen i genomsnitt är äld
re än de medelstora. Av de 281 hem som 
tagits i bruk efter 1946 har sålunda 157 
mellan 21 och 40 platser. Den relativa 
andelen hem av olika storlek som tagits 
i bruk under olika tidsperioder framgår 
av nedanstående sammanställning. 

Efter 1946 har ytterst få hem med 
mindre än 20 platser tagits i bruk. Un
der den stora nybyggnadsperioden efter 
1925 fram till mitten av 1930-talet (då 
inemot en tredjedel av de hem som nu 
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Tab. Y. Antal platser på olika avdelningar vid ålderdomshem av olika storlek 

är i bruk, tillkom) byggdes mest mindre 
hem; således tillkom cirka 40 % av hem
men mellan 11 och 20 platser under den
na tid. över 40 % av hemmen i stor
leksgrupperna 31—100 platser har till
kommit efter 1947 års ålderdomshems
reform. 

Platsantalet på olika stora hem förde
lat på de olika avdelningarna redovisas 
i tabell Y. Specialavdelningar förekom
mer betydligt oftare på de stora hem
men än på de små. I den lägsta storleks
gruppen (högst 10 platser) förekom inga 
specialavdelningar, medan i den högsta 
(över 100 platser) dylika avdelningar 
upptog 37 % av det totala platsantalet. 
Kronikeravdelningar förekom i samtliga 
storleksgrupper utom den lägsta. Sinnes
sjukavdelningar, drivna i anslutning till 

ett egentligt ålderdomshem, förekom in
te på hem med mindre än 40 platser. 

Antal vårdtagare och beläggningen. 
Hela antalet vårdtagare vid rikets ål
derdomshem vid slutet av åren 1956 och 
1957 framgår av sammanställningen ne
derst på sid. 51, som även visar medel
beläggningen per dag under 1957, beräk
nad genom division av antalet redovisa
de vårddagar med 365, ävensom totala 
antalet vårddagar. 

Inalles utgjorde antalet vårddagar pa 
ålderdomshemmens olika typer av av
delningar under år 1957 drygt 12,9 milj. 
Detta innebär, att antalet vårdtagare på 
landets ålderdomshem i genomsnitt var 
omkring 35 400 per dag. 

För att utröna i vilken utsträckning 
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ålderdomshemmen utnyttjas, har med 
ledning av uppgifterna om antalet vård
platser på de olika avdelningarna och 
antalet vårddagar den genomsnittliga be
läggningen uträknats på så sätt att an
talet vårddagar satts i relation till anta
let platser multiplicerat med 365. 

I medeltal under år 1957 hade 88 % 
av samtliga platser varit belagda, dvs. 
samma procenttal som ett år tidigare. 
Den genomsnittliga beläggningen för de 
olika avdelningarna åren 1956 och 1957 
framgår av denna tablå. 

Genomsnittsbeläggningen är något 
högre på specialavdelningarna än på de 
egentliga ålderdomshemmen. 

Av de 1 349 ålderdomshem för vilka 
den genomsnittliga beläggningen under 
år 1957 beräknats (21 hem hade ej varit 
i bruk hela året, varför de uteslutits här) 
hade 16 (1,2 %) en beläggning som un
dersteg 50 %. Mellan 50 och 80 % be
läggning redovisas av 316 hem (23,4 %), 
samt mellan 80 och 100 % av 835 hem 
(61,9%). överbelagda var 182 hem 
(13,5%). Ålderdomshemmens fördelning 
efter den genomsnittliga beläggningen 

under året för olika stora hem framgår 
av sammanställningen nederst på denna 
sida. 

En beräkning av den genomsnittliga 
beläggningen i hem av olika storlek ger 
vid handen att de små hemmen utnytt
jas i något mindre utsträckning än de 
större hemmen. Den relativa beläggning
en varierar mellan 83 och 92 %, vilket 
framgår av efterföljande tablå. 

Vissa differenser i beläggningen före
ligger även mellan hem av olika ålder. 
De nyanordnade hemmen, vilka tagits i 
bruk efter 1946, har i genomsnitt utnytt
jats till 87,3 %, dvs. något lägre än ge
nomsnittet. Det är främst de hem som 
tagits i bruk under 1957, som ännu ej 
är fullt utnyttjade. Detta kan dels bero 
på att pensionärerna flyttar in succes
sivt, dels kan personalbrist i vissa fall 
ha gjort sig gällande. Genomsnittsbe
läggningen på ålderdomshem av olika ål
der redovisas överst på sid. 54, där även 
siffror för 1956 medtagits. 



EGENTLIGA ÅLDERDOMSHEM (INKL. SÄRSKILDA 
SJUKAVDELNINGAR) I OLIKA LÄN 

1957 
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Diagrammet på sid. 53 visar belägg
ningen för olika län samt antal vård
platser på ålderdomshemmen i förhål
lande till invånarantalet över 70 år. En
dast de egentliga hemmen, inklusive de 
särskilda sjukavdelningarna, har medta-
gits, däremot ej specialavdelningarna 
för sinnessjuka eller för kroniskt sjuka. 

Den högsta genomsnittliga beläggningen 
redovisas av Gotlands län med 94,5 %, 
Västernorrlands län med 94,2 % samt 
Blekinge län med 93,8 %. 

Gotlands län har det lägsta relativa an
talet platser i relation till antalet åld
ringar över 70 år, nämligen 46,8 %0. Låga 
tal redovisas även av Malmöhus län och 
av Stockholms stad med respektive 56,4 
och 56,5 %0. Västernorrlands län, Väst
manlands län och Västerbottens län har 
de relativt flesta vårdplatserna med re
spektive 105,1, 98,8 och 97,0 per 1 000 
personer över 70 år. I genomsnitt för 
hela riket fanns på de egentliga ålder
domshemmen (inklusive de särskilda 
sjukavdelningarna) 73,3 platser per 1 000 

Tab. Z. Antal läkarbesök per år på ålderdomshemmen, länsvis 
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åldringar. Motsvarande siffra var 1956 
73,8 och 1954 76,8 %0. 

Läkarbesök. Socialstyrelsen har vid ett 
flertal tillfällen framhållit angelägenhe
ten av att socialnämnderna träffar avtal 
med läkare om regelbundna besök på 
ålderdomshemmen. För att utröna i hur 
stor utsträckning sådana avtal ingåtts, 
efterfrågades i samband med årsstatisti
ken om läkaravtal träffats och i så fall 
hur ofta läkarbesök på hemmet gjordes. 
Hur läkarbesöken är ordnade på hem
men inom olika län framgår av tabell Z. 

Cirka 80 % av alla ålderdomshem hade 
träffat ett avtal med någon läkare. Den 
relativa andelen är något högre i stä
derna (86%) än på landsbygden (79%). 
Som jämförelse kan nämnas att enligt en 
undersökning som gjordes av 1952 års 
åldringsvårdsutredning (SOU 1956:1) 
hade i mars 1955 avtal träffats om re
gelbundna läkarbesök vid 63 % av alla 
ålderdomshem som då var i bruk. En 
ännu tidigare utredning av socialstyrel
sen, vilken avsåg den 31/12 1951, visade 

att blott 28 % av hemmen då hade in
gått dylika avtal. 

Mellan olika län råder en stor skill
nad i fråga om ålderdomshemmens av
tal om läkarbesök. Endast i ett län, Jämt
lands, har alla ålderdomshem träffat dy
likt avtal. Sämst är det ställt i Malmö
hus län, där över hälften av hemmen 
saknar regelbundna läkarbesök. Många 
hem utan läkarbesök förekommer även 
i Göteborgs och Bohus län (41 % ) , i 
Västerbottens län (40 %) samt i Kalmar 
län (32 %) . Anmärkas bör att de hem 
som på blanketten svarat att läkare kom
mer endast på kallelse eller vid behov, 
inte räknats som att ett reguljärt avtal 
finnes. 

På de hem där regelbunden läkarkon
troll förekommer bestod den vanligen i 
ett besök per månad; 687 hem (50 %) 
hade dylik ordning. Mera sporadiskt fö
rekommande läkarbesök förekom i 130 
fall (9 % ) , vanligen ett besök per kvar
tal. Läkarbesök en gång i veckan före
kom på 146 hem (10,7 %) och oftare på 
33 hem. I tabell Å redovisas antalet läkar-

Tab. Å. Antal läkarbesök per år på olika stora ålderdomshem 
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Tab. Ä. Ålderdomshemmens biblioteksverksamhet inom olika stora hem 

besök per år på ålderdomshem av olika 
storlek. Det råder som synes ett starkt 
samband mellan frekvensen läkarbesök 
och hemmets storlek. Nära en tredjedel 
av de minsta hemmen hade inget avtal 
om regelbundna läkarbesök, medan på 

större hem avtal är betydligt vanligare. 
Anmärkningsvärt är emellertid att det 
inte finns något dylikt avtal vid 16 ål
derdomshem med mer än 40 vårdplatser. 

I fråga om hemmens ålder förekom
mer en viss skillnad i fråga om läkar-

Tab. Ö. Ålderdomshemmens biblioteksverksamhet inom hem av olika ålder 
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avtalen på hem som tagits i bruk före 
och efter 1947 års ålderdomshemsre
form. På de sistnämnda har 85 % re
gelbundna läkaravtal, på de förstnämn
da 79 %. Några mer anmärkningsvärda 
differenser mellan olika gamla hem i öv
rigt förekommer inte. 

Biblioteksverksamhet. På frågeblan
ketten medtogs även en fråga om hur bib
lioteksverksamheten var ordnad vid ål
derdomshemmen. Har biblioteksverksam
het förekommit efterfrågades om samar
bete i så fall upptagits med kommun 
(stads) bibliotek, med centralbibliotek, 
med studieförbund eller på annat sätt. 

Av samtliga 1 370 ålderdomshem hade 
951 (69 %) ingen ordnad biblioteksverk
samhet. Hit har även räknats de hem 
som svarat att de har ett eget mindre 
bokbestånd. Av de 419 ålderdomshem 
som har ordnad biblioteksverksamhet 
har 286 avtal eller samarbete med kom
munbibliotek, 42 med centralbibliotek, 
medan blott 5 hem ordnat samarbete med 
något studieförbund. 86 hem har ordnat 
på annat sätt. Bland dessa finns några 

hem som fått större boksamlingar done
rade till sig samt några som angett an
nat sätt, men ej specificerat vilket. 

Förekomsten av ordnad biblioteks
verksamhet är rätt varierande från län 
till län. De län som har det största re
lativa antalet hem utan ordnad verksam
het är Jönköpings län med 89 %, Jämt
lands med 86 %, Kalmar län 85 % samt 
Kronobergs län med 81 %. Frekvensen 
sammanhänger starkt med hemmens 
storlek, vilket framgår av tabell Ä. 
Ibland de minsta hemmen har blott 9 % 
ordnad biblioteksverksamhet, sedan sti
ger detta procenttal och är 91 % för 
hemmen med över 100 platser. 

I tabell ö redovisas slutligen hur bib
lioteksverksamheten är ordnad på ål
derdomshem av olika ålder. Några stör
re differenser föreligger inte, annat än 
att de efter 1947 nyanordnade hemmen 
i något högre grad än övriga hem har 
ordnad biblioteksverksamhet. På lands
bygdens ålderdomshem förekommer dy
lik vid 25 % av hemmen, i städernas vid 
62%. 

KUNGL. BOKTR. STHLM 1959 
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Tab. 1. Antal hjälpfall med fördelning efter familjetyp samt antal hjälptagare 
med fördelning på vuxna män, kvinnor och barn, länsvis 



59 



60 

Tab. 2. Antal hjälpfall med fördelning efter familjetyp samt antal hjälptagare 
med fördelning på vuxna män, kvinnor och barn, i städer över 20000 inv. 



Glossary in English 

allmänt barnbidrag general child allowance 
andel share, participation (in) 
annan hjälp other form of relief (as

sistance) 
anstaltsvård institutional care 
antal number (of) 
art type 
avdelning section, department 

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

care 
biblioteksverk

samhet libraries 
bidragsförskott allowance in advance 
borgenslån loans against security 
bruk use 
båda both 

civilstånd civil status, marital status 

dag(ar) day(s) 
dylik such, similar 
därav whereof 

egentlig real 
egentligt ålder

domshem 
homes for the aged proper 

ej not 
enbart only 
enkelrum room for one person 
ensam single 
erhålla receive 

fall case(s) 
familj family 
familjetyp category (type) of family 
familjeföreståndare head (supporter) of family 
flera several 
folkmängd number of inhabitants 
folkpension national pension 
fördelning (efter) distribution (according to) 

förekomst frequency, extend 
förändring change (increase or de

crease) 

genomsnitt(lig) average 
gift married 
gifta par married couple 
granskning examination 
grupp group 
gång(er) time(s) 

hela whole 
hem home 
hjälp aid, assistance, relief 
hjälpfall relief case(s) 
hjälpfrekvens frequency of social as

sistance 
hjälptagare receiver(s) of assistance 
hjälpens art (be

skaffenhet) 
type (category) of as

sistance 
hjälp till uppehället assistance for living ex-

pences 
(relief in the home) 

hög, högre, högst high, higher, highest 

inkomstklass income group 
in natura in kind 
inom in 

kalendermånad calender month 
kläder clothes 
kommun(er) commune(s) 
kontant cash 
kostnad cost, charge, expence 
kronikeravdelning department for chronic 

cases (chronic inva
lids) 

kvinna, kvinnor woman, women, females 
känd known 
kön sex 
köping(ar) borough(s) 

landsbygd rural district(s) 
landskommuner rural communities 
lokala local 
lägre, lägsta lower, lowest 
läkarbesök doctors' visit(s) 
län county 
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makar med barn husband and wife with 
children 

makar utan barn husband and wife without 
children 

man, män man, men, males 
med with 
medeltal average (number), mean 
minderårig minor (children) 
minskning decrease, reduction 
myndighet authority 
månad(er) month(s) 
möjlighet possibility 

ny(a) new 
och and 
ogift unmarried 
okänd unknown 
olika different 
omfattning coverage 
område district, area 
ort place, locality 

pensionsstyrelsen pensions commissioners 
board 

pensionär pensioner 
person(er) person(s) 
personal employees 
platsantal, platsut

rymme 
number of beds(places) 

primärmaterial basic (primary) material 
procent per cent (%) 

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

saknas is (are) lacking, missing 
samboende living together 
sammanfattning summary 
samtliga all 
sinnessjukavdelning department for mentally 

cases 
sjukdom sickness, disease 
sjukhusvård hospital care 
sjukvård medical care 

sjukvårdsanstalt hospital, sanatorium 
skatt(er) tax(es) 
slut end 
slutsats conclusion 
socialhjälp social assistance 
socialhjälpslagen social assistance act 
socialnämnd social (assistance) board 
specialavdelning special department 
stad, städer town(s) 
stickprov sample 
storlek size 
särredovisa report separately 

tillhopa (added) together, all 
tillhöra belong 
total total 

undersökning inquiry, investigation, 
survey 

uppgift information 
urvalsundersökning sample 
utan without 
utgifter expences, expenditure 
utom except 

varaktighet duration 
vecka, veckor week(s) 
vuxna adults 
vård care 
vård på sjukvårds

anstalt 
hospital care 

vårddagar period of care in days 
vårdtagare person(s) under care 
vårdtid period of care 
värde value 

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

äldre older 
änka, änkling widow, widower 

öka, ökning increase 
övrigt, övriga other(s) 
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Bilaga 2 
KUNGL. SOCIALSTYRELSEN 

Fjärde Byrån 
Stockholm 2 

Tel. 221250 (85) 

ANVISNINGAR 

till Socialhjälpsstatistiken för år 1957 

Som bekant var 1957 det första år under vilket den nya socialhjälpslagen varit 
i kraft. I samband härmed har statistiken över socialhjälpen (tidigare fattigvår
den) i viss mån förändrats och förenklats. Uppställningen av blanketten överens
stämmer emellertid i stort sett med motsvarande för fattigvårdsstatistiken. Här 
nedan lämnas anvisningar till den nya statistiken; inledningsvis anges de föränd
ringar som genomförts. 

Redovisningens omfattning 
1) Tidigare har i statistiken medtagits alla familjer som under redovisningsåret 

av fattigvårdsstyrelsen fått a) vård på sjukvårdsanstalt, b) understöd i hemmet 
samt c) annan form av hjälp. Dessa tre grupper skall upptas även i socialhjälps
statistiken. Dessutom tillkommer de som av socialnämnden lämnats borgen på lån. 
I socialhjälpsstatistiken skall alltså redovisas alla familjer som under året fått 
understöd av socialnämnden i någon av följande former: 

a) socialhjälp till uppehället 
b) vård på sjukvårdsanstalt 
c) annan hjälp 
d) borgen på lån 
Förteckningen skall omfatta alla familjer som av redovisningskommunen fått 

socialhjälp i någon av ovannämnda former, oavsett om de är mantalsskrivna i 
kommunen eller ej. Även utlänningar skall medtas i förteckningen. 

2) Vård på ålderdomshem eller till dem anslutna avdelningar för sinnessjuka 
eller kroniskt sjuka skall i likhet med tidigare inte redovisas. Särskilda uppgifter 
om dessa hem inhämtas nämligen av socialstyrelsen i annat sammanhang från 
samtliga kommuner och kommunalförbund med ålderdomshem. Personer som 
enbart erhållit dylik vård skall sålunda inte medtas i socialhjälpsstatistiken. De 
personer däremot, som utöver vård på ålderdomshem eller tillhörande avdelningar 
fått hjälp i annan form före intagningen där eller efter utskrivningen därifrån, 
skall givetvis medtas i statistiken över socialhjälpen. 

3) Genom att lagen om kommunala pensionstillskott upphört har dessa fall 
automatiskt inordnats i socialhjälpslagen och skall redovisas på samma sätt som 
övriga socialhjälpsfall. 

4) Bidrag ur fond eller donation skall numera icke alls redovisas. 
5) Liksom tidigare skall hjälptagarna redovisas familjevis. Dock är att märka 

att gruppen ensamma barn har utgått som en särskild familjetyp; dessa fall skall 
i stället redovisas som ensam man resp. ensam kvinna utan barn. 

6) Likaså har uppgifterna om antalet barn som omhändertagits av barnavårds
nämnden utgått och numera skall endast uppgift lämnas om antalet hemmava
rande eller på socialnämndens bekostnad utom hemmet vårdade barn under 16 år. 

7) Redovisningen av annan hjälp skall numera, i motsats till tidigare, även 
omfatta uppgift om vem i familjen som erhållit dylik hjälp. Här gäller alHså nu
mera samma regler som beträffande vård på sjukvårdsanstalt. 
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8) Några uppgifter om de belopp som kommunerna erhållit i ersättning för ut
betald hjälp skall ej längre lämnas. 

9) Likaså utgår uppgifterna om vissa inkomstprdvade bidrag från andra sociala 
hjälporgan, i främsta hand tilläggspension av olika slag och särskilt barnbidrag. 
Uppgift skall ej heller lämnas angående bidragsförskott. 

10) Läkarhjälp, medicin o, dyl., som tidigare räknats som hemunderstöd, skall 
numera redovisas som annan hjälp (kol. 17—20). 

Principerna för redovisningen 

Varje rad i förteckningen skall motsvara det nummer i socialregistret, under 
vilket anteckning finns om den hjälp som socialnämnden lämnat under redovis
ningsåret. Hjälpen skall redovisas familjevis, dvs. uppföras på samma rad vare 
sig den utgått till familjeförståndaren eller till någon familjemedlem (hustru, 
barn eller adoptivbarn under 16 år). 

Om socialhjälp lämnats vid flera tillfällen under året skall all hjälp redovisas 
på samma rad, likaså om socialhjälp utgått i olika former eller till olika familje
medlemmar. 

I fråga om de personer som under redovisningsåret överförts från ett social-
registernummer till ett annat, bör följande regler iakttas: 

1) De som under året fyllt 16 är och fått eget socialregisternummer skall inte 
redovisas för sig utan tillsammans med familjen, om denna återfinns i registret. 
Ensamma barn under 16 år skall däremot numera redovisas för sig som ensam 
man resp. ensam kvinna. 

2) De som under året fått nytt socialregisternummer, t. ex. på grund av familje
föreståndarens frånfålle, skall om familjen fått socialhjälp före dödsfallet redo
visas under den avlidne familjeföreståndarens nummer. I detta fall redovisas även 
den hjälp som familjen fått såväl före som efter dödsfallet. I de fall däremot då 
socialhjälp lämnats först efter familjeföreståndarens frånfälle skall de efterlevan
de redovisas under sina nya socialregisternummer. 

3) För dem som under året ingått äktenskap gäller följande regler. Om social
hjälp lämnats efter giftermålet redovisas de under mannens nummer. Samma sak 
jjäller om de fått hjälp såväl före som efter giftermålet. Skulle de enbart fått hjälp 
före giftermålet skall de redovisas var för sig. 

4) För personer som under året erhållit äktenskapsskillnad gäller motsvarande 
regler som ovan. Om de före skilsmässan fått socialhjälp redovisas de tillsammans 
under mannens socialregisternummer. Om de enbart efter skilsmässan fått hjälp 
redovisas de var för sig. 

Personer som är samboende, dvs. ehuru ej gifta lever i ett sådant förhållande 
att båda erhåller del av hjälp som lämnats till endera, skall redovisas tillsammans 
på en och samma rad. Skulle sammanlevnaden upphöra under året gäller samma 
regler i fråga om redovisningen som vid äktenskapsskillnad. 

Detaljanvisningar till vissa kolumner 

Kol. 2. Familjeföreståndarens födelseår skall anges med de två sista siffrorna i 
födelseårtalet. Om det exakta årtalet icke är känt, anges ungefärlig ålder. 

Kol. 3-8 . Här skall markeras med en etta (1) vilken familjetyp hjälpfallet till
hör. Som familj med barn redovisas de familjer som har något barn under 16 år 
som vistas i hemmet eller på socialnämndens bekostnad vårdas utom hemmet. Till 
familj räknas i övrigt nära släktingar (t. ex. far, mor, styvfar, styvmor) i den 
mån de sammanbor med familjeföreståndaren eller eljest åtnjuter hjälp av social
nämnden, men inga andra vuxna (t. ex. hemmavarande barn över 16 år). Obser
vera att hela familjen skall redovisas även om hjälpen bestått av uteslutande per-
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sonlig vård (exempelvis på sjukhus) åt en av familjemedlemmarna. Endast en av 
kolumnerna 3—8 skall ifyllas. Om familjens sammansättning ändras under redo
visningsåret, skall familjetypen bestämmas efter det största antal personer som 
tillhört familjen under den tid som socialhjälp lämnats. Några exempel: 
Exempel 1. Socialhjälp har lämnats till två makar utan barn under 16 år. Hust
run avlider under året. Även om mannen får socialhjälp efter hustruns frånfälle 
skall understödsfallet i sin helhet redovisas som tillhörande familjetypen gift par 
utan barn och inprickning ske i kol. 7. 
Exempel 2. En man, som i början av året fått socialhjälp, har ingått äktenskap. 
Om socialhjälp lämnas även efter giftermålet, redovisas fallet i sin helhet som 
gift par utan barn (kol. 7), Om makarna fått ett barn före årets slut och social
hjälp utgått efter barnets födelse, redovisas fallet som gift par med barn (kol. 8). 
Lämnas ingen socialhjälp efter giftermålet, skall fallet givetvis redovisas som 
ensam man utan barn (kol. 3). 

Exempel 3. En ogift kvinna med ett minderårigt barn har erhållit socialhjälp. 
Barnet avlider under året. Om socialhjälp lämnats även efter barnets död, räknas 
fallet i sin helhet som ensam kvinna med barn (kol. 6). Om kvinnan levt tillsam
mans med barnafadern i sådant förhållande att även denne har blivit delaktig av 
den socialhjälp som lämnats modern och barnet, bör fallet räknas till familjetypen 
samboende med barn (kol. 8). 

Kol. 9. För de familjetyper som markerats i kol. 4, 6 eller 8 (dvs. familjer med 
barn) skall alltid antalet barn under 16 år antecknas i kol. 9. Detta gäller såväl 
hemmavarande som på socialnämndens bekostnad utom hemmet vårdade barn. 
Däremot skall inte inräknas sådana barn som omhändertagits av barnavårds
nämnden. 

Kol. 10-11, Här skall redovisas hjälp till uppehället, vilket motsvarar vad som 
tidigare ingick i begreppet hemunderstöd, dvs. vad som lämnats kontant eller in 
natura i form av livsmedel, bränsle, hjälp till hyra, matkuponger, bespisning, be
klädnadsartiklar m. va. I kol. 11 skall anges det antal månader under vilka sådant 
understöd lämnats till en eller flera av familjemedlemmarna. Om naturaunder
stöd som är avsett att räcka en längre tid lämnats på en gång, t. ex. bränsle för 
fem månaders förbrukning, uppges det antal månader för vilka understödet är 
avsett. 

Exempel. I en familj (man, hustru och två minderåriga barn) har kontant under
stöd för familjens uppehälle lämnats i januari, februari och mars, familjen har 
i mars och april fått hjälp med bränsle och barnen har i oktober fått kläder ge
nom socialnämndens försorg. Familjen har alltså fått hjälp i fem månader (janu
ari, februari, mars, april och oktober) vilket skall anges i kol. 11. 

Kol. 12—16. Här skall redovisas sådan vård på sjukhus som helt eller delvis be
kostats av socialnämnden (även om sådan kostnad senare erlagts av annan). Till 
sjukvårdsanstalter räknas sådana som tillhör staten, pensionsstyrelsen, landsting, 
enskild stiftelse etc. eller kommun (men ej sådan under socialnämndens förvalt
ning), dvs. lasarett, tuberkulossjukhus, vanföreanstalter, kuranstalter, konvales
centhem m. fl. för kroppssjuka samt även anstalter för vård av sinnessjuka, sin-
nesslöa och fallandesjuka. 

Beträffande vården på statliga sinnessjukhus gäller, att dylik vård endast skall 
redovisas då socialnämnden av kommunala medel förskotterat någon del av vård
kostnaden under redovisningsåret. Har vårdtagaren däremot egna sparade medel, 
som använts till förskottsbetalning av vården, skall vårdtagaren icke redovisas här. 

Socialhjälp till kläder o. dyl., som åtnjutits i hemmet före intagning på sjuk-
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vårdsanstalt, skall anses som socialhjälp till uppehället och redovisas i kol. 10—11. 
Understöd i form av utrustning för intagning på anstalt, resekostnader, även
som bidrag till medicin och läkarhjälp m. m. redovisas som annan hjälp (se kol. 
17—20). 

Ange med en etta i endera av kol. 12—14 om vården på sjukvårdsanstalt avser 
en man, en kvinna eller ett barn under 16 år. 

Vårdens värde (kol. 16) skall redovisas brutto. Detta innebär att avdrag för 
influtna ersättningsbelopp ej skall göras. Har socialnämnden fått ersättning för 
lämnad vård, antingen av vårdtagaren själv (det kan vara folkpension som social
nämnden uppburit) eller från annat håll, t. ex. staten, landsting eller annan kom
mun, skall denna ersättning inte frånräknas. 

Kol. 17—20. Här redovisas sådan hjälp som ej kan hänföras till någon annan 
grupp, t. ex. inackordering i enskilt hem, utrustning för intagning pä anstalt, resor, 
kostnader för yrkesutbildning, fria bad, läkarvård, medicin, tandvård, begrav
ningskostnader, bidrag till invalidvagn. Däremot får återbetalad andel av folk
pension till vårdtagare på anstalt icke redovisas här; statistiken över socialhjäl
pen skall ju endast omfatta understöd från socialnämnden. Ange med en etta i 
kol. 18—20 om hjälpen avser man, kvinna eller barn under 16 år. 

Kol. 21. För varje familj anges det sammanlagda understödsbelopp som social
nämnden utgett under redovisningsåret i form av socialhjälp till uppehället, vård 
på sjukvårdsanstalt och annan hjälp. Det här redovisade beloppet skall vara lika 
med summan av de i kol. 10, 16 och 17 angivna beloppen och skall anges brutto, 
dvs. utan avdrag för uppburna ersättningsbelopp. 

Kol. 22. Har socialnämnden under redovisningsåret tecknat borgen på lån till 
hjälptagare, skall lånebeloppet anges i denna kolumn. 

Utkom från trycket den 30 oktober 1959 
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