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Förord 

Preface 

Denna årsbok som redovisar statistik för år 1974 över socialvårds
området har undergått vissa förändringar sedan föregående år. För år 
1974 har tillkommit statistik över färdtjänst och vägledande social
hjälpsnormer. 

I övrigt är boken i stort sett oförändrad ifråga om statistikens om
fattning inom de olika områdena. Dock har bl a statistiken över 
barnavårdsman, som följd av ändrad lagstiftning, förändrats och ut
ökats med uppgifter om faderskapsutredningar för barn utom äkten
skapet. 

Utöver redovisningen i årsboken har statistik över barnavårds
nämndernas beslut om åtgärder enligt barnavårdslagen, barnstugor, 
familjedaghem, ålderdomshem, socialhjälp, vägledande socialhjälps
normer, social hemhjälp och färdtjänst publicerats på kommunnivå i 
serien Statistiska meddelanden, underrubrik S 1975 och S 1976. 

Ovanstående kommunuppgifter jämte andra uppgifter finns samlade 
i ett särskilt meddelande kallat Socialvårdsstatistik på kommunnivå. 

Byrådirektör Cathrina Ferrmark-Hanno har lett arbetet med 
statistiken, och aktuarie Arne Larsson har redigerat årsboken. 

Stockholm i september 1976 

INGVAR OHLSSON 

Nils Elmhammer 
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7 Beslut om åtgärder enligt BvL 

BESLUT OM ÅTGÄRDER ENLIGT BARNAVÅRDSLAGEN 

Decisions on measures according to the Child Welfare Act 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Antalet barn som varit föremål för före
byggande åtgärder, utredning och/eller sam-
hällsvård (26 §, 30 §, 29 § resp 31 § barna
vårdslagen) var 1974 36 038. Dessas för
delning på olika åtgärder framgår av 
följande tablå: 

Barn föremål för 

förebyggande åtgärder enl 26 § 10 646 
därav 
hjälpåtgärder, förmaning 
el varning, föreskrifter 3 622 
övervakning 7 576 

omhändertagande för utredning 
enl 30 § 1 314 
omhändertagande för samhällsvård 
enl 29 § 9 960 
omhändertagande för samhällsvård 
enl 31 § 16 884 

De nytillkomna barnen under år 1974 upp
gick till 9 599. Under samma år upphörde 
barnavårdsnämndens vidare åtgärder enligt 
barnavårdslagen för 11 553 barn. 

Bakgrund 

Enligt BvL skall barnavårdsnämnden vid 
behov ingripa för att bereda vård eller 
fostran åt barn och ungdom antingen genom 
förebyggande åtgärder eller genom om
händertagande för utredning eller samhälls
vård. 

Sådana åtgärder kan vidtas bl a 
om någon som ej fyllt 18 år misshandlas 

Summary 

In 1974 36,038 children were the subject of 
preventive measures, investigation and/or 
public care (the Child Welfare Act Sec 26, 
30, 29 and/or 31). The distribution of these 
children among different measures is shown 
by the following table: 

Children subject to 

preventive measures according to 
Sec 26 10,646 

of whom with 
assistance actions, 
admonition or warning, 
directives 3,622 
supervision 7,576 

custody for investigation according 
to Sec 30 1,314 
public care according to 
Sec 29 9,960 
Sec 31 16,884 

Of these children 9,599 were new in 1974. 
For 11,553 children measures were finished 
in this year. 

Background 

According to the Child Welfare Act, a Child 
Welfare Board is, where necessary, to inter
vene to provide care or upbringing for 
a child or young person either by means of 
preventive measures or by taking charge of 
him/her for investigation or for public care. 

Such measures may be taken, inter alia, 
if anyone under the age of 18 suffers 
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eller utsätts för vanvård i hemmet eller 
om barnets utveckling äventyras på grund 
av fostrarens olämplighet eller bristande 
förmåga att fostra barnet (25 § a BvL) 

eller om någon som är under 20 år är i 
behov av särskilda tillrättaförande åtgär
der från samhällets sida, t ex på grund av 
brottslig gärning, missbruk av rusdrycker 
eller narkotika eller annan anledning 
(25 § b BvL) 

Barnavårdsnämnden skall såvitt möjligt 
söka åstadkomma rättelse genom förebyg
gande åtgärder (26 §), innan mera ingripan
de åtgärder företas. De förebyggande åtgär
derna omfattar hjälpåtgärder, förmaning 
och varning, föreskrifter samt övervakning. 
Kombinationer av förebyggande åtgärder är 
vanliga. 

Endast förebyggande åtgärder som beslutats 
med åberopande av 25 § BvL ingår i statisti
ken. 

Bedöms de förebyggande åtgärderna som 
gagnlösa skall omhändertagande för sam-
hälhvärd ske (29 § BvL). 

Om sannolika skäl föreligger för ett ingri
pande med stöd av 25 § kan barnavårds
nämnden, i avvaktan på ärendets slutliga 
avgörande, omhänderta barnet för utredning 
i högst fyra veckor (30 § BvL). 

Omhändertagande för samhällsvård kan även 
ske enligt 31 § BvL. Barn under 18 år som är 
föräldralöst eller övergivet (31 § 1 st) eller är 
i behov av specialvård eller annan vård och 
fostran utom hemmet (31 § 2 st) skall, om 
vårdbehovet ej tillgodoses på annat sätt, 
omhändertas för samhällsvård enligt 31 § 
BvL. För den som fyllt 15 år fordras i regel 
eget samtycke för omhändertagande. 

bodily harm or neglect in the home or if 
a child's development is jeopardized by 
the unsuitability of the person in whose 
charge he is or by the latter's inability to 
bring him up (Section 25 a),1 

if anyone under the age of 20 is in need of 
special corrective action on the part of 
the community on account of, for instance, 
a criminal offence, the misuse of intoxi
cants or narcotic drugs or for some other 
reason (Section 25 b) 

As far as it is possible, a Child Welfare 
Board is to seek to correct the child by 
preventive measures (Section 26) before any 
more radical measure is taken. The preven
tive measures are assistance, admonition or 
warning, directives concerning the child's 
living conditions, and supervision. A combi
nation of preventive measures is usual. 

Only preventive measures resolved upon by 
virtue of Section 25 are included in the 
statistics. 

If it is deemed that the preventive measures 
will not have the desired effect, the child is to 
be taken into public care (Section 29). 

If reasons exist that make intervention by 
virtue of Section 25 probable, a Child Wel
fare Board, pending a final decision on 
the matter, may take the child into charge for 
investigation for, at most, four weeks 
(Section 30). 

A child may also be taken into public care 
in accordance with Section 31. Children 
under the age of 18 who are orphans or have 
been deserted (Section 31, para. 1), or are in 
need of specialized care or some other care 
and upbringing outside the home (Section 
31, para. 2), where this need has not been 

1 All section references are to the Child Welfare Act. 
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Uppgifternas kvalitet 

De i detta avsnitt redovisade uppgifterna 
baseras på en totalundersökning av barn 
med ovan redovisade beslut enligt barna
vårdslagen. 

Från samtliga kommuner inhämtas årligen 
uppgifter på en särskild blankett. Uppgifter
na kontrolleras med avseende på såväl 
giltighet som rimlighet. Vid dessa kontroller 
förekommer det att man upptäcker beslut 
från tidigare år än redogörelseåret liksom 
att en åtgärd har upphört under tidigare år 
än redogörelseåret. Den förstnämnda fel
typen leder till ett för lågt värde i uppgiften 
om samtliga barn som varit föremål för 
åtgärder (36 038 barn år 1974) medan den 
sistnämnda feltypen leder till ett för högt 
värde. Det har visat sig att den senare fel
typen är av större omfattning än den förra, 
varför totaleffekten av de bägge feltyperna 
blir ett något för högt värde i uppgiften om 
samtliga barn som varit föremål för åtgärder. 
Vad gäller uppgiften om nytillkomna barn 
(9 599 barn år 1974) så är endast den första 
feltypen aktuell, varför värdet troligen är 
något för lågt. 

satisfied in any other way, may be taken into 
public care by virtue of Section 31. The 
consent of a young person over the age of 15 
is required before he can be taken into 
public care. 

The quality of the data 

The data published in this section are based 
on a total survey of children with those 
decisions according to the Child Welfare Act 
which are accounted for above. 

Data are collected every year from all mu
nicipalities on a particular form. The data 
are controlled with respect to validity as well 
as plausibility. At these controls it happens 
that decisions from previous years are 
discovered as well as that a measure has 
ceased in a year before the year reported. 
The first mentioned type of error leads to a 
value which is too low in the figure concer
ning all children who have been subject to 
measures (36,038 children in 1974), while 
the last mentioned type of error leads to a 
value which is to high. It has turned out 
that the latter type of error is of greater 
proportion than the former type so that the 
net effect of the two types of error is a value 
which is a bit too high in the figure concerning 
all children who have been subject to meas
ures. When it comes to the figure concerning 
children new in a certain year (9,599 children 
in 1974), only the former type of error is in 
question, wherefore the value probably is 
somewhat too low. 

Tabeller 

A 1. Barn som varit föremål för förebyg
gande åtgärder, omhändertagande för 
utredning och/eller omhändertagande 
för samhällsvård, 1969—1974. 

A 2. Barn som varit föremål för förebyg
gande åtgärder, omhändertagande för 
utredning och/eller omhändertagande 
för samhällsvård, 1974. 

Tables 

A 1. Children subject to preventive meas
ures, taken in charge for investigation 
and/or taken in charge for public care, 
1969—1974. 

A 2. Children subject to preventive meas
ures, taken in charge for investigation 
and/or taken in charge for public care, 
1974. 
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A 3. Barn som varit föremål för förebyg
gande åtgärder, omhändertagande för 
utredning och/eller omhändertagande 
för samhällsvård 1974, länsvis. 

A 4. Barn som varit föremål för förebyg
gande åtgärder efter åtgärdens art och 
barnets ålder och kön 1974. 

A 5. Barn som varit föremål för förebyg
gande åtgärder efter åtgärdens art, 
område och kommunstorlek, 1974. 

A 6. Barn som varit föremål för förebyg
gande åtgärder under 1974, efter 
ingripandeanledning samt efter barnets 
ålder och kön. 

A 7. Barn för vilka beslutats om förebyg
gande åtgärder under 1974, efter in
gripandeanledning samt efter barnets 
ålder och kön. 

A 8. Barn som varit föremål för samhälls
vård enligt 29 eller 31 § BvL under 
1974, efter ingripandeanledning samt 
efter barnets ålder och kön. 

A 9. Barn för vilka beslutats om samhälls
vård enligt 29 eller 31 § BvL under 
1974, efter ingripandeanledning samt 
efter barnets ålder och kön. 

A 10. Barn för vilka beslutats om utredning 
och/eller samhällsvård under 1974, 
efter barnets 1:a placering, ålder och 
kön. 

A 11. Samtliga placeringar för barn, för vilka 
beslutats om utredning och/eller sam
hällsvård under 1974, efter placerings
form och barnets ålder och kön. 

A 12. Barn omhändertagna för samhällsvård 
under hela 1974, efter barnets ålder och 
kön samt efter placeringsform och 
antal placeringar under året. 

A 13. Nytillkomna barn för vilka beslutats 
om utredning och/eller samhällsvård 
under 1974, efter barnets ålder och kön 
samt efter placeringsform och antal 
placeringar. 

A 3. Children subject to preventive meas
ures, taken in charge for investigation 
and/or taken in charge for public care 
in 1974 by county. 

A 4. Children subject to preventive meas
ures by type of measure and by age 
and sex of the child, 1974. 

A 5. Children subject to preventive meas
ures, by type of measure, area and 
size of the municipality, 1974. 

A 6. Children subject to preventive meas
ures in 1974, by reason for the inter
vention and by age and sex of the child. 

A 7. Children for whom preventive meas
ures were decided in 1974, by reason 
for the intervention and by age and sex 
of the child. 

A 8. Children subject to public care ac
cording to the Child Welfare Act 
Sec 29 or 31 in 1974, by reason for the 
intervention and by age and sex of the 
child. 

A 9. Children for whom public care ac
cording to the Child Welfare Act 
Sec 29 or 31 was decided in 1974, by 
reason for the intervention and by age 
and sex of the child. 

A 10. Children for whom investigation and/ 
or public care was decided in 1974, by 
first placement, age and sex of the child. 

A 11. All placements for children, for whom 
investigation and/or public care was 
decided in 1974, by type of placement 
and by age and sex of the child. 

A 12. Children who were taken in charge for 
public care during the whole year of 
1974, by age and sex of the child and by 
type and number of placements. 

A 13. Children, new in 1974, for whom 
investigation and/or public care was 
decided in this year, by age and sex of 
the child and by type and number of 
placements. 
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A 14. Barn för vilka samhällsvården upphört 
villkorligt och/eller slutligt under 1974, 
efter barnets ålder och kön samt 
senaste placering före upphörandet. 

A 15. Barn för vilka samhällsvården enligt 
29 eller 31 § BvL slutligt upphört 
under 1974, efter barnets ålder och kön, 
senaste placering före upphörandet 
samt efter samhällsvårdens varaktig
het. 

A 16. Barn för vilka samhällsvården enligt 
29 § BvL villkorligt upphört under 
1974, efter barnets ålder och kön, 
senaste placering före upphörandet 
samt omhändertagandets varaktighet. 

A 17. Barn för vilka samhällsvården enligt 
29 § BvL slutligt upphört under 1974, 
efter antal villkorliga upphöranden, tid 
mellan beslutet om omhändertagande 
för samhällsvård och det första vill
korliga upphörandet samt efter sam
hällsvårdens varaktighet. 

A 18. Barn för vilka förebyggande övervak
ning upphört under 1974, efter barnets 
ålder och kön samt efter övervak
ningens varaktighet. 

A 14. Children for whom public care ceased 
conditionally and/or finally in 1974, by 
age and sex of the child and by latest 
placement before the cessation. 

A 15. Children for whom public care ac
cording to the Child Welfare Act 
Sec 29 or 31 finally ceased in 1974, by 
age and sex of the child, latest place
ment before the cessation and by dura
tion of the public care. 

A 16. Children for whom public care ac
cording to the Child Welfare Act 
Sec 29 ceased conditionally in 1974, by 
age and sex of the child, latest place
ment before the cessation and by dura
tion of the public care. 

A 17. Children for whom public care ac
cording to the Child Welfare Act Sec 
29 finally ceased in 1974, by number of 
conditional cessations, time between 
the decision on public care and the first 
conditional cessation and by the dura
tion of the public care. 

A 18. Children for whom preventive super
vision ceased in 1974, by age and sex of 
the child and by duration of the super
vision. 

List of terms 
annan anledning 
annan anstalt 
annan plats för 
utbildning eller 
arbetsanställning 

antal beslut med 
ingripandeanledning 
enligt 25 § b 

barnhem 
barnpsykiatrisk klinik, 

behandlingshem 
eller sjukhem för 
psykiskt sjuka 
barn 

other reasons 
other institution 
other place for 
education or 
employment 

number of decisions with 
intervention according 
to Sec 25 b 

children's home 
children's psychiatric 
clinic, home for treat
ment or private hospital 
for mentally sick 
children 

beslut 
brottslig gaming 
därav 
därav i åldern 
därav p g a 
ej placerade/uppgift 
saknas 

enskilt hem 
Fl (flickor) 
fostrares olämplighet, 
oförmåga 

föreskrifter 
förmaning eller varning 
hjälpåtgärder 

decisions 
criminal act 
of whom, of which 
of whom aged 
of whom because of 
not placed/no informa
tion 

private home 
girls 
unfitness or unability of 

guardian 
directives 
admonition or warning 
assistance actions 
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ingripandeanledning 
med ingripandeanledning 
enl 25 § a 

missbruk av narkotika 
missbruk av rusdrycker, 

thinner o dyl 
misshandel, vanvård 
mån (-ad) 
nytillkomna barn 
P (pojkar) 

reason for intervention 
with intervention 
according to Sec 25 a 

abuse of narcotics 
abuse of intoxicating 
beverages, thinner etc. 

assault, mistreatment 
month 
new children 
boys 

placeringsform 
samtliga barn 
senaste placering 
summa 
totalt 
ungdomsvårdsskola 
ålder och kön 
år (el mer) 
övervakning 

type of placement 
all children 
latest placement 
sum 
total 
youth welfare school 
age and sex 
years (or more) 
supervision 

Terms not given above 

Tabell A1—A3 

Åtgärder enl BvL 

(Barn som varit föremål 
för) förebyggande 
åtgärder enl 26 § 

(Barn) omhändertagande 
(-na) för utredning 
enligt 30 § 

(Barn) omhändertagande 
(-na) för samhällsvård 
enl 29 el 31 § 

En eller flera av dessa 
åtgärder 

På 1000 av medelfolk
mängden under 20 år 

Barn kvarstående från 
1973 

redovisade på 
aktuell åtgärd 
sista åtgärd 
(avslutade 1974) 

samtliga åtgärder 1974 
Barn nytillkomna 1974 
första åtgärd 1974 
första aktuella åtgärd 

1974 

Measures in accordance 
with the Child Welfare 
Act 

(Children with) 
preventive measures 
according to Sec 26 

(Children) taken in 
charge for investigation 
according to Sec 30 

(Children) taken in 
charge for public care 
according to Sec 29 or 31 

One or more of these 
measures 

Per 1000 of the mean 
population less than 
20 years of age 

Children left from 1973 

distributed by 
the current measure 
the last measure 
(finished in 1974) 

all measures in 1974 
Children new in 1974 
first measure in 1974 
first measure in force in 

1974 

län 
Hela riket 

Tabell A4—AS 
Åtgärdernas art 
beslutade under året 
därav med samtidigt 

beslutad övervakning 
övervakningen beslutad 
tidigare år (aktuellt år) 

därav med tidigare 
under året beslutade 
förebyggande åtgärder 

Samtliga med 
övervakning 

Samtliga med både 
förebyggande åtgärd 
(inkl övervakning) 
och samhällsvård 
under året 

område 
Stor-Stockholm 
övriga kommuner 
Kommunstorlek 
Kommuner med 
mindre än 
inv (-ånare) 
mer än 

county 
The whole country 

Type of measure 
decided in the year 
of which with supervision 
decided at the same time 

supervision decided in 
previous years (the cur
rent year) 

of whom with preventive 
measures decided earlier 
in the year 

All with supervision 

All with both a preven
tive measure 
(incl supervision) 
and public care 
during the year 

area 

Greater Stockholm 
Other municipalities 
Size of municipality 
Municipalities with 
less than 
inhabitants 
more than 
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Tabell A8 

Barn som under året 
varit föremål för 
förebyggande åtgärder 
och/eller samhällsvård 
enl 29 § 

Tabell A9 

Barn för vilka under 
året beslutats om 
förebyggande åtgärder 
och/eller samhällsvård 
enligt 29 § 

Tabell A10 
1 :a placering efter 
beslutet 

Ej placerade under året 

Tabell All 
Placeringar efter beslutet 

Samtliga placeringar 
därav för barn i åldern 

Tabell A12—A13 

Två eller flera olika 
placeringsformer 

Children subject to 
preventive measures 
and/or public care 
according to Sec 29 in 
the year 

Children for whom 
preventive measures 
and/or public care 
according to Sec 29 
were decided in 
the year 

First placement after 
the decision 

Not placed during 
the year 

Placements after 
the decision 

All placements 
of which for children 
aged 

Two or more different 
types of placement 

därav med nedanstående 
antal placeringar 

Enbart 

Tabell A14 

Barn för vilka 
samhällsvården 
enl 29 § upphört 

villkorligt 
slutligt 

Tabell A15 

därav för vilka 

samhällsvården varat 

Tabell A16 

därav omhändertagna 

Tabell A17 
Utan (Med ett, 
Med flera) 

villkorligt (-a) 
upphörande (-n) 

Tabell A18 

därav för vilka övervak
ningen upphört efter 

Of whom with the 
following number of 
placements 

Only 

Children for whom 
public care according 
to Sec 29 has ceased 

conditionally 
finally 

thereof for whom public 
care had lasted 

of whom taken in charge 

Without (With one, 
With several) 

conditional 
cessation (-s) 

thereof for whom 
supervision ceased after 



14 
B

eslut om
 åtgärder enligt B

vl 
Tabell A 1 Barn som varit föremål för förebyggande åtgärder, omhändertagande för utredning och/eller omhänder

tagande för samhällsvård, 1969—19741 

Children subject to preventive measures, taken in charge for investigation and/or taken in charge for public care, 
1969—1974 

1 Barnen är i tabellen redovisade på samtliga åtgärder de varit föremål för under året. Ett barn kan därför förekomma i flera olika kolumner. 
2 Den 1 juli 1969 sänktes myndighetsåldern från 21 år till 20 år, vilket inneburit ändring i barnavårdslagen på så sätt, att åldersgränsen för åtgärder 
enligt barnavårdslagen sänkts från 21 år till 20 år. 
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Tabell A 2 Barn som varit föremål för förebyggande åtgärder, omhändertagande för utredning och/eller omhänder
tagande för samhällsvård 1974 
Children subject to preventive measures, taken in charge for investigation and/or taken in charge for public care, 1974 
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Tabell A 3 Barn som varit föremål för förebyggande åtgärder, omhändertagande för utredning och/eller omhänder
tagande för samhällsvård 1974, länsvis 
Children subject to preventive measures, taken in charge for investigation and/or taken in charge for public care in 1974 
by county 
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Tabell A 4 Barn som varit föremål för förebyggande åtgärder efter åtgärdernas art och barnens ålder1 och kön, 1974 

Children subject to preventive measures by type of measure and by age and sex of the child, 1974 

1 Åldern beräknas i denna och övriga tabeller, där ålder förekommer, genom att subtrahera barnets födelseår från 1974. 

2 —
 Socialvården 1974 
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 åtgärder enligt B
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Tabell A 5 Barn som varit föremål för förebyggande åtgärder efter åtgärdernas art, område och kommunstorlek, 
1974 
Children subject to preventive measures, by type of measure, area and size of the municipality, 1974 



19 
Beslut om

 åtgärder enligt B
vL

 
Tabell A 6 Barn som varit föremål för förebyggande åtgärder under 1974, efter ingripandeanledning samt efter 

barnets ålder och kön 
Children subject to preventive measures in 1974, by reason for the intervention and by age and sex of the child 
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Tabell A 7 Barn för vilka beslutats om förebyggande åtgärder under 1974, efter ingripandeanledning samt efter 
barnets ålder och kön 
Children for whom preventive measures were decided in 1974, by reason for the intervention and by age and sex of the 
child 
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Tabell A 8 Barn som varit föremål för samhällsvård enligt 29 eller 31 § BvL under 1974, efter ingripandeanledning 

samt efter barnets ålder och kön 
Children subject to public care according to the Child Welfare Act Sec 29 or 31 in 1974, by reason for the intervention 
and by age and sex of the child 
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Tabell A 9 Barn för vilka beslutats om samhällsvård enligt 29 eller 31 § BvL under 1974, efter ingripandeanledning 
samt efter barnets ålder och kön 
Children for whom public care according to the Child Welfare Act Sec 29 or 31 was decided in 1974, by reason for the 
intervention and by age and sex of the child 



23 
B

eslut om
 åtgärder enligt 
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Tabell A 10 Barn för vilka beslutats om utredning och/eller samhällsvård under 1974, efter barnets 1:a placering, 

ålder och kön 
Children for whom investigation and/or public care was decided in 1974, by first placement, age and sex of the child 
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Tabell A 11 Samtliga placeringar för barn, för vilka beslutats om utredning och/eller samhällsvård 1974, efter place
ringsform och barnets ålder och kön 
All placements for children, for whom investigation and/or public care was decided in 1974, by type of placement and 
by age and sex of the child 



25 Beslut om åtgärder enligt BvL 

Tabell A 12 Barn omhändertagna för samhällsvård under hela 1974, efter barnets 
ålder och kön samt efter placeringsform och antal placeringar under året 
Children who were taken in charge for public care during the whole year of 1974, 
by age and sex of the child and by type and number of placements 
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Tabell A 13 Nytillkomna barn för vilka beslutats om utredning och/eller samhällsvård 
under 1974, efter barnets ålder och kön samt efter placeringsform och 
antal placeringar 
Children, new in 1974, for whom investigation and/or public care was decided in 
this year, by age and sex of the child and by type and number of placements 
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Tabell A 14 Barn för vilka samhällsvården upphört villkorligt och/eller slutligt under 
1974, efter barnets ålder och kön samt senaste placering före upphörandet 
Children for whom public care ceased conditionally and/or finally in 1974, by age 
and sex of the child and by latest placement before the cessation 



28 Beslut om åtgärder enligt BvL 

Tabell A 15 Barn för vilka samhällsvården enligt 29 el 31 § BvL slutligt upphört under 
1974, efter barnets ålder och kön, senaste placering före upphörandet 
samt efter samhällsvårdens varaktighet 
Children for whom public care according to the Child Welfare Act Sec 29 or 31 
finally ceased in 1974, by age and sex of the child, latest placement before the 
cessation and by duration of the public care 



29 Beslut om åtgärder enligt BvL 

Tabell A 16 Barn för vilka samhällsvården enligt 29 § BvL villkorligt upphört under 
1974, efter barnets ålder och kön, senaste placering före upphörandet 
samt efter omhändertagandets varaktighet 
Children for whom public care according to the Child Welfare Act Sec 29 ceased 
conditionally in 1974, by age and sex of the child, latest placement before the 
cessation and by duration of the public care 
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Tabell A 17 Barn för vilka samhällsvården enligt 29 § BvL slutligt upphört under 1974, 
efter antal villkorliga upphöranden, tid mellan beslutet om omhänder
tagande för samhällsvård och det första villkorliga upphörandet samt 
efter samhällsvårdens varaktighet 
Children for whom public care according to the Child Welfare Act Sec 29 finally 
ceased in 1974, by number of conditional cessations, time between the decision on 
public care and the first conditional cessation and by the duration of the public care 

Tabell A 18 Barn för vilka förebyggande övervakning upphört under 1974, efter barnets 
ålder och kön samt efter övervakningens varaktighet 
Children for whom preventive supervision ceased in 1974, by age and sex of the 
child and by duration of the supervision 
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FOSTERBARN 
Foster children 

Beskrivning 
Description 

Sammanfattning 

Antalet fosterbarn den 31 december 1974 
uppgick till 14 722 av vilka 4 088 ej var 
omhändertagna för samhällsvård. 3 806 barn 
var nytillkomna under 1974. 

Bakgrund 

Enligt barnavårdslagen (46 §) är barn under 
16 år, som vårdas och fostras i annat enskilt 
hem än hos föräldrarna eller särskilt för
ordnad förmyndare, vilken har vårdnaden 
om barnet, att betrakta som fosterbarn. 
Barnavårdsnämnden skall utöva fortlöpan
de tillsyn över alla fosterhem inom sin 
kommun. 

Statistiken över fosterbarn bygger på upp
gifter som barnavårdsnämnderna årligen 
insänder till statistiska centralbyrån. 

Summary 

On 31st December 1974 there were 14,722 
foster children, 4,088 of whom were not in 
public care. Of these children 3,806 had 
become foster children during 1974. 

Background 

According to the Child Welfare Act (Sec 46) 
children under the age of 16 who are being 
cared for and brought up in a private home 
other than their parental home or in the 
home of a specially appointed guardian to 
whom the care of the child has been ascribed, 
are to be regarded as foster children. A 
child welfare committee is to keep under 
constant supervision all foster homes in the 
municipality. 
The statistics of foster children are based 
on particulars sent annually by the child 
welfare committees to the National Central 
Bureau of Statistics. 

Tabeller 

B 1. Fosterbarn under barnavårdsnämnds 
tillsyn den 31 december, 1971—1974 

B 2. Fosterbarn under barnavårdsnämnds 
tillsyn, 1974 

B 3. Fosterbarn under barnavårdsnämnds 
tillsyn den 31 december 1974 fördelade 
efter ålder, kön och riksområde 

B 4. Fosterbarn under barnavårdsnämnds 
tillsyn den 31 december 1974 fördelade 
efter ålder, kön och fosterlön 

Tables 

B 1. Foster children under the supervision of 
a child welfare committee on 31st 
December 1971—1974 

B 2. Foster children under the supervision of 
a child welfare committee in 1974 

B 3. Foster children under the supervision of 
a child welfare committee on 31st Dec
ember 1974 distributed by age, sex and 
region 

B 4. Foster children under the supervision of 
a child welfare committee on 31st De
cember 1974 distributed by age, sex and 
foster-child allowance 
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B 5. Fosterbarn under barnavårdsnämnds 
tillsyn den 31 december 1974, vilka ej 
var omhändertagna för samhällsvård, 
fördelade efter fosterlön, länsvis 

B 6. Fosterbarn omhändertagna för sam
hällsvård den 31 december 1974 för
delade efter fosterlön, länsvis 

B 7. Fosterbarn under barnavårdsnämnds 
tillsyn den 31 december 1974 fördelade 
efter riksområde och fosterlön 

B 8. Nytillkomna fosterbarn 1974 fördelade 
efter riksområde och fosterlön 

B 9. Fosterbarn under barnavårdsnämnds 
tillsyn den 31 december 1974 fördelade 
efter ålder, kön och barnafostrarens 
ålder 

B 10. Barn som är fosterbarn i avvaktan på 
adoption under barnavårdsnämnds till
syn 31 december 1974 fördelade efter 
ålder, kön och barnafostrarens (foster
moderns) ålder 

B 11. Fosterbarn under barnavårdsnämnds 
tillsyn den 31 december 1974 fördelade 
efter fosterlön, barnafostrarens ålder 
m m 

B 5. Foster children under the supervision of 
a child welfare committee on 31st De
cember 1974 who were not taken into 
public care, by foster-child allowance 
and by county 

B 6. Foster children taken into public care 
on 31st December 1974 by foster-child 
allowance and by county 

B 7. Foster children under the supervision 
of a child welfare committee on 31st 
December 1974 distributed by region 
and foster-child allowance 

B 8. Children first fostered in 1974 distribut
ed by region and foster-child allowance 

B 9. Foster children under the supervision 
of a child welfare committee on 31st 
December 1974 distributed by age, sex 
and the age of the foster parent 

B 10. Foster children waiting for adoption 
under the supervision of a child welfare 
committee on 31st December 1974 
distributed by age, sex and age of foster 
parent 

B 11. Foster children under the supervision of 
a child welfare committee on 31st De
cember 1974 distributed by foster-child 
allowance, age of foster parent, etc. 

List of terms 
antal 
barn 
Bergslagen 

därav 
flickor (fl) 
fosterbarn 
fosterlön per månad 

hela riket 
kommunstorlek 
kön 
län 
mellersta Norrland 

number 
children 
the province of Bergs
lagen 

of whom, of which 
girls 
foster children 
monthly foster-child 
allowance 

the whole country 
size of municipality 
sex 

county 
central Norrland 

pojkar (p) 
riksområde 
samtliga 
Småland och öarna 

summa 
Sydsverige 
Västsverige 
ålder 
år 
östra mellansverige 
övre Norrland 

övriga 

boys 
region 
all 
the province of Småland 
and the islands 

total 
southern Sweden 
western Sweden 
age 
year 
eastern central Sweden 
northern Norrland 
other 
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Terms not given above 

Tabell B1—B2 
barn inom äktenskapet 
barn utom äktenskapet 
på 1000 av befolkningen 
under 16 år 

därav med placering 
ordnad genom 

nytillkomna fosterbarn 
under 1974 

barnavårdsnämnd eller 
barnavårdsombud 

annat offentligt organ 

anhörig eller annan 
privatperson 

ej omhändertagna för 
samhällsvård 

Tabell B 3 

därav omhändertagna 
för samhällsvård 

Tabell B 4 

under året nytillkomna 
fosterbarn 

legitimate children 
illegitimate children 
per 1,000 of the popula

tion under the age of 16 

of whom placing arrang
ed by 

children first fostered 
during 1974 

child welfare committee 
or child welfare repre
sentative 

some other official 
agency 

relative or some other 
private person 

not taken into public 
care 

of whom taken into 
public care 

children first fostered 
during 1974 

Tabell B7—B 8 

därav omhändertagna 

för samhällsvård 

Tabell B 9 

barnafostrarens ålder 
fosterbarn nära anför
vant med fostraren 

ej gift 
gift 

Tabell B10 

fosterbarn i avvaktan 
på adoption 

Tabell Bil 

barnafostraren nära an
förvant med fosterbarnet 

barnafostrarens ålder 
barnafostraren ej nära 
anförvant med foster
barnet 

of whom taken into 
public care 

age of foster parent 
foster child close relative 
to foster parent 

single 
married 

foster children waiting 
for adoption 

foster parent close rela
tive to foster child 

age of foster parent 
foster parent not close 
relative to foster child 

Tabell B 1 Fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn den 31 december 1974 
Foster children under the supervision of a child welfare committee on 31st 
December 1974 

1 Uppgift saknas för de barn som står under tillsyn av Stockholms kommun men är fosterhemsplacerade 
i andra kommuner. 

3 — Socialvården 1974 
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Tabell B 2 Fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn 1974 

Foster children under the supervision of a child welfare committee in 1974 

1 För 1323 av fosterbarnen har börd ej kunnat anges. Dessa ingår därför endast under rubriken »Samtliga». 
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Tabell B 3 Fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn den 31 december 1974 fördelade efter ålder, kön och riks

område1 

Foster children under the supervision of a child welfare committee on 31st December 1974 distributed by age, sex and 
region 

1 östra mellansverige innefattar länen: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands. Småland och öarna: Jönköpings, Kronobergs, 
Kalmar, Gotlands. Sydsverige: Blekinge, Kristianstads, Malmöhus. Västsverige: Hallands, Göteborgs o Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs. Bergslagen: 
Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs. Mellersta Norrland: Västernorrlands, Jämtlands samt övre Norrland: Västerbottens, Norrbottens. 
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Tabell B 4 Fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn den 31 december 1974 fördelade efter ålder, kön och 

fosterlön 
Foster children under the supervision of a child welfare committee on 31st December 1974 distributed by age, sex and 
foster-child allowance 
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Tabell B 5 Fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn den 31 december 1974, vilka ej var omhändertagna för 

samhällsvård, fördelade efter fosterlön, länsvis1 

Foster children under the supervision of a child welfare committee on 31st December 1974 who were not taken into 
public care, by foster child allowance and by county 

Länsvis fördelning efter tiJlsynskommun. 
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Tabell B 6 Fosterbarn omhändertagna för samhällsvård den 31 december 1974 fördelade efter fosterlön, länsvis1 

Foster children taken into public care on 31st December 1974 by foster child allowance and by county 

Länsvis fördelning efter omhändertagandekommun. 
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Tabell B 7 Fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn den 31 december 1974 fördelade efter riksområde1 och 

fosterlön 
Foster children under the supervision of a child welfare committee on 31st December 1974 distributed by region and 
foster-child allowance 

1 Se not till tabell B3. Riksområdesfördelning efter tillsynskommun. 
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Tabell B 8 Nytillkomna fosterbarn 1974 fördelade efter riksområde1 och fosterlön 

Children first fostered in 1974 distributed by region and foster-child allowance 

1 Se not till tabell B 3. 
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Tabell B 9 Fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn den 31 december 1974 fördelade efter ålder, kön och barna

fostrarens ålder 
Foster children under the supervision of a child welfare committee on 31st December 1974 distributed by age, sex and 
the age of the foster parent 

1 Som nära anförvant räknas mor- och farföräldrar, syskon, halvsyskon samt föräldrars syskon. 
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Tabell B 10 Barn som är fosterbarn i avvaktan på adoption under barnavårdsnämnds tillsyn 31 december 1974 

fördelade efter ålder, kön och barnafostrarens (fostermoderns) ålder 
Foster children waiting for adoption under the supervision of a child welfare committee on 31st December 
1974 distributed by age, sex and age of fosterparent 
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Tabell B 11 Fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn den 31 december 1974 fördelade efter barnafostrarens 

ålder m m 
Foster children under the supervision of a child welfare committee on 31st December 1974 distributed by foster-child 
allowance, age of foster parent, etc 

1 Se not till tabell B9. 
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45 Barnavårdsman 

BARNAVÅRDSMAN; FASTSTÄLLANDE AV FADERSKAP OCH 
UNDERHÅLLSBIDRAG UNDER 1974 
Child welfare officers, establishments of paternity and maintenance allowances 
during 1974 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Den 31 december 1974 uppgick antalet 
familjer som begärt stöd och hjälp genom 
barnavårdsnämnden/sociala centralnämn
den vid vårdnaden av barn till 4 991. Av 
dessa var 3 953 eller 79 % ensamstående 
vårdnadshavare. Antal berörda barn var 
6 366. 

För 33 322 barn har barnavårdsnämnden/ 
sociala centralnämnden medverkat vid fast
ställande av faderskap. Av dessa har 619 
fastställts genom dom. 

Barnavårdsnämnden/sociala centralnämn
den har för 21 668 barn medverkat vid fast
ställande av underhållsbidrag under 1974. 
För 1 099 av barnen har underhållsbidraget 
jämkats under året. 

Bakgrund 

Enligt barnavårdslagen § 3a skall barna
vårdsnämnden/sociala centralnämnden läm
na den som har vårdnaden om barn stöd 
och hjälp vid utövandet av vårdnaden. På 
begäran av vårdnadshavaren skall barna
vårdsnämnden/sociala centralnämnden i den 
kommun vårdnadshavaren är kyrkobokförd 
utse tjänsteman, förtroendeman eller annan 
lämplig person (barnavårdsman) att lämna 
sådant bistånd. 

Barnavårdsnämnden/sociala centralnämn
den skall sörja för att faderskap till barn 

Summary 

On 31st December 1974, the number of 
families that had requested aid and support 
in the care of children from the child welfare 
boards/central welfare boards amounted to 
4 991. Of these 3953 or 79% were single 
guardians of children. The number of chil
dren involved were 6 366. 

The child welfare boards/central welfare 
boards have assisted in the establishment of 
paternity for 33 322 children. 619 cases were 
decided in court. 

During 1974 the child welfare boards/ 
central welfare boards have assisted in the 
establishment of maintenance allowances 
for 21 688 children. For 1 099 of the chil
dren the allowance was adjusted during the 
year. 

Background 

According to § 3a of the Child Welfare Act 
the child welfare boards/central welfare 
boards are to provide aid and support in 
the care of children to the person who has 
the custody of the child(ren). On request by 
the guardian the child welfare board/central 
welfare board is to appoint an official, rep
resentative or other suitable person (child 
welfare officer) in the municipality where the 
guardian is registered to give such assistance. 

The child welfare boards/central welfare 
boards are to make arrangements for es-
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utom äktenskapet fastställes om vårdnads-
havaren är kyrkobokförd i landet eller vistas 
här. Barnavårdsnämnden/sociala central
nämnden skall tillse att barnet tillförsäkras 
underhåll. 

Statistiken över barnavårdsman bygger på 
uppgifter som barnavårdsnämnderna/sociala 
centralnämnderna årligen insänder till sta
tistiska centralbyrån. 

tablishing the paternity for illegitimate chil
dren, if the guardian of the child(ren) is 
registered or residing in the country. The 
child welfare boards are to ensure that the 
child(ren) is/are assured a maintenance 
allowance. 

The statistics of child welfare officers are 
based on particulars sent annually by the 
child welfare boards/ central welfare boards 
to the National Central Bureau of Sta
tistics. 

Tabeller 

C 1. Barnavårdsmannauppdrag och barna
vårdsmän den 31 december 1974, 
länsvis 

C 2. Barnavårdsmannauppdrag och barna
vårdsmän den 31 december 1974, efter 
riksområde och kommunstorlek 

C 3. Under 1974 avslutade barnavårds
mannauppdrag, länsvis 

C 4. Under 1974 avslutade barnavårds
mannauppdrag, efter riksområde och 
kommunstorlek 

C 5. Faderskapsutredningar för barn utom 
äktenskapet under 1974, länsvis 

C 6. Faderskapsutredningar för barn utom 
äktenskapet under 1974, efter riks
område och kommunstorlek 

C 7. Fastställda, jämkade samt ej fast
ställda underhållsbidrag för barn utom 
äktenskapet under 1974 

C 8. Fastställda, jämkade samt ej fast
ställda underhållsbidrag för barn utom 
äktenskapet under 1974 

C 9. Till domstol avgivna yttranden över 
adoptionsärenden under 1974, länsvis 

C 10. Till domstol avgivna yttranden över 
adoptionsärenden under 1974, efter 
riksområde och kommunstorlek 

Tables 

C 1. Child welfare assignment and child 
welfare officers on 31st December 
1974, by county 

C 2. Child welfare assignment and child 
welfare officers on 31st December 
1974, by region and size of municipa
lity 

C 3. Child welfare assignments terminated 
during 1974, by county 

C 4. Child welfare assignments terminated 
during 1974, by region and size of 
municipality 

C 5. Paternity investigations for illegiti
mate children during 1974, by county 

C 6. Paternity investigations for illegiti
mate children during 1974, by region 
and size of municipality 

C 7. Adopted, modified and non-stipulated 
payments under affiliation orders dur
ing 1974, by county 

C 8. Adopted, modified and non-stipulated 
payments under affiliation orders dur
ing 1974, by region and size of munici
pality 

C 9. Decisions to courts on adoption cases 
in 1974, by county 

C 10. Decisions to courts on adoption cases 
in 1974, by region and size of munici
pality 
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List of terms 

antal 
barnavårdsmän 
befattningshavare hos 
nämnden 

Bergslagen 

berörda barn 
därav 
ensamboende man/ 
kvinna 

familjer 
förtroendemän 
gemensamma barn 
gifta 
kvinnor 

number 
child welfare officers 
on staff of child welfare 
board 

the province of Bergs
lagen 

children involved 
of whom, of which 
man/woman living 
alone 

family 
representatives 
children in common 
married couples 
women 

län 
mellersta Norrland 
män 
på 1000 av befolk
ningen under 18 år 

riksområde 
samboende makar 

samtliga 
Småland och öarna 

Sydsverige 
Västsverige 
östra mellansverige 
övre norrland 

county 
central Norrland 
men 
per 1000 of the popula
tion under the age of 18 

region 
cohabiting married 
couples 

all 
the province of Småland 

and the isles 
southern Sweden 
western Sweden 
eastern central Sweden 
northern Norrland 

Terms not given above 

Tabell C 5 och C 6 
avskrivits 
därav genom dom 
faderskap 
fastställts 
pågår 
rättslig prövning 
överlämnade 

Tabell C 7 och C 8 
belopp per månad, 
kronor 

dismissed 
decided in court 
paternity 
established 
in progress 
legal consideration 
submitted 

sum per month crowns 

bidrag en gång för alla 
ej fastställts 
fastställts 
jämkats 
totala 
underhållsbidrag 

Tabell C 9 och C10 
därav med tillstyrkande 

svenska barn 
utländska barn 

once-for-all-sum 
non-stipulated 
established 
adjusted 
total 
maintenance allowance 

of which approving 
adoption 

Swedish children 
foreign children 
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Tabell C 1 Barnavårdsmannauppdrag och barnavårdsmän den 31 december 1974, länsvis 
Child welfare assignments and child welfare officers on 31st December 1974, by county 
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Tabell C 2 Barnavårdsmannauppdrag och barnavårdsmän den 31 december 1974 efter riksområde och 
kommunstorlek 
Child welfare assignments and child welfare officers on 31st December 1974, by region and size of municipality 

4 —
 Socialvården 1974 
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Tabell C 3 Under 1974 avslutade barnavårdsmannauppdrag, länsvis 
Child welfare assignments terminated during 1974, by county 

1 Uppgift från Stockholms kommun saknas. 
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Tabell C 4 Under 1974 avslutade barnavårdsmannauppdrag efter riksområde och 
kommunstorlek 
Child welfare assignments terminated during 1974, by region and size of 
municipality 

1 Uppgift från Stockholms kommun saknas. 
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Tabell C 5 Faderskapsutredningar för barn utom äktenskapet under 1974, länsvis 
Paternity investigations for illegitimate children during 1974, by county 



53 Barnavårdsman 

Tabell C 6 Faderskapsutredningar för barn utom äktenskapet under 1974, efter 
riksområde och kommunstorlek 
Paternity investigations for illegitimate children during 1974, by region and size 
of municipality 
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Tabell C 7 Fastställda, jämkade samt ej fastställda underhållsbidrag för utomäktenskapliga barn under 1974, 
länsvis 
Adopted, modified and non-stipulated payments under affiliation orders during 1974, by county 
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Tabell C 8 Fastställda, jämkade samt ej fastställda underhållsbidrag för utomäktenskapliga barn under 1974 
efter riksområde och kommunstorlek 
Adopted, modified and non-stipulated payments under affiliation orders during 1974, by region and size of 
municipality 
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Tabell C 9 Till domstol avgivna yttranden över adoptionsärenden under 1974, länsvis 
Decisions to courts on adoption cases in 1974, by county 
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Tabell C 10 Till domstol avgivna yttranden över adoptionsärenden under 1974 
efter riksområde och kommunstorlek 
Decisions to courts on adoption cases in 1974, by region and size of 
municipality 
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BIDRAGSFÖRSKOTT 

Advances of maintenance allowances 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Antalet barn som erhöll bidragsförskott 
under år 1974 uppgick till 199 680 av vilka 
88 710 var födda utom äktenskapet. Bidrags
förskott utgavs till ett belopp av 564,0 milj 
kr. För 105 750 barn hade underhållsbidrag 
uppburits. 

Bakgrund 

Föräldrar är skyldiga att bekosta sitt barns 
uppehälle. Fader och/eller moder, som ej är 
vårdnadshavare, har i princip skyldighet att 
fullgöra sin underhållsplikt genom att betala 
underhållsbidrag (7 kap 2§ 2 st föräldra-
balken). Under vissa förutsättningar »för
skotteras» underhållsbidraget av samhället, 
d v s bidragsförskott utgår för barnet. 

Den grundläggande förutsättningen för 
rätt till bidragsförskott är, att barnet som 
vårdnadshavare har enbart den ena av sina 
föräldrar eller att vårdnaden utövas av en 
särskilt förordnad förmyndare för barnet. 
Denna förutsättning uppfylls av samtliga 
utomäktenskapliga barn och av barn i 
äktenskap vilkas far eller mor eller båda 
föräldrar skilts från vårdnaden t ex i sam
band med äktenskapets upplösning. 

Bidragsförskott förutsätter inte nödvän
digtvis att underhållsbidrag blivit fastställt, 
ej heller, beträffande barn utom äktenskap, 
att faderskapet fastställts. 

Summary 

In 1974 a total of 199,680 children were in 
receipt of advance of maintenance allow
ances; 88,710 of them were illegitimate. The 
cost of the advances of maintenance allow
ances was kr. 564.0 m. Maintenance allow
ances were paid back for 105,750 children. 

Background 
Parents are under an obligation to maintain 
their children. The father and/or the mother, 
whichever does not have the custody of the 
child, is in principle obliged to carry out 
his/her duty of maintaining the child by 
paying a maintenance allowance (Code of 
Parenthood and Guardianship. Ch. 7, § 2, 
2nd paragraph). In certain circumstances 
the community pays this allowance in 
advance i.e. an »advance of maintenance 
allowance» is paid for the child. 

The basic condition to be fulfilled if a 
child is to qualify for an advance of main
tenance allowance is for him/her to be in the 
custody of only one of his/her parents or in 
the custody of a specially appointed guar
dian. This condition is fulfilled by all illegiti
mate children or by legitimate children 
whose father or mother, or both parents, are 
no longer allowed to have charge of him/her, 
for instance when a marriage has been dis
solved. 

It is not necessary for the size of the 
maintenance allowance to have been deter
mined or, in the case of an illegitimate child, 
for paternity to have been established, 
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Under år 1974 har bidragsförskott kunnat 
utgå t o m den månad under vilken barnet 
fyllt 18 år. 

Beräkningsgrunderna för bidragsbeloppet 
framgår av 4 § bidragsförskottslagen (BFL) 

4 § första stycket (huvudregeln). Bidrags
förskott utgör för år räknat 40 % av det i 
1 kap 6 § lagen om allmän försäkring angiv
na basbeloppet (8100 kr jan—mars, 8500 
april—nov och 9000 dec 1974). 

4 § andra stycket. Skall bidragsförskott 
utgå i förhållande till båda föräldrarna eller 
är barnet berättigat till barnpension (folk
pension) utgör bidragsförskottet i båda 
fallen 30 % av basbeloppet i förhållande 
till varje underhållsskyldig. 

4 § tredje stycket. Betalas fastställt under
hållsbidrag i vederbörlig ordning, men är 
underhållsbidraget lägre än det belopp, som 
skulle utgå enligt första eller andra stycket, 
utbetalas mellanskillnaden som bidragsför
skott. 

4 § fjärde stycket. Bidragsförskott utgår 
ej med högre belopp än underhållsbidraget 
om vårdnadshavaren utan giltigt skäl under
låter att vidta eller medverka till åtgärder 
för att få underhållsbidraget höjt. 

Återkrav. Bidragsförskott, som utgivits 
enligt 4 § första, andra eller fjärde stycket 
lagen om bidragsförskott, skall återkrävas 
från den underhållsskyldige. Dock kan 
aldrig högre belopp återkrävas än som sva-

before an advance of maintenance allowance 
is paid out. 

In 1974 advances of maintenance allow
ances have been paid for children up to 
and including the month they reach the age 
of 18. 

The computations of the advances of 
maintenance allowances are based on § 4 
the Advances of Maintenance Allowances 
Act. 

§ 4, first paragraph (main rule). The advance 
of maintenance allowance for the year 
amounts to 40 % of the basic sum indicated 
in the General Insurance Act: Ch. 1, § 6 (kr. 
8,100 January—Mars, kr. 8,500 Apri l -
November and kr. 9,000 December 1974). 

§ 4, second paragraph. If an advance of 
maintenance allowance is to be paid in rela
tion to both parents or if the child is entitled 
to a children's pension (national pensions), 
the advance of maintenance allowance 
amounts in both cases to 30 % of the basic 
sum in relation to each of the parents 
who are liable for maintenance. 

§ 4, third paragraph. If the advance of 
maintenance allowance is paid as has been 
determined but the maintenance allowance 
is lower than the sum which should be paid 
according to the first or second paragraph, 
the difference between these two sums is paid 
as an advance of maintenance allowance. 

§ 4, fourth paragraph. An advance of main
tenance allowance is not paid that is larger 
than a maintenance allowance if the person 
having custody of the child has without valid 
reasons failed to take steps, or to help to get 
steps taken, to get the maintenance allow
ance raised. 

Advances recovered. Advances of main
tenance allowances paid out according to the 
Advance of Maintenance Allowances Act 
are to be recovered from those liable for 
maintenance. However, claims may never 
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rar mot fastställt underhållsbidrag. I fall där 
underhållsbidrag inte är och inte heller fram-
ledes blir fastställt, kan därför ingen åter-
kravsverksamhet ifrågakomma. 

Bidragsförskottsstatistiken grundas på av
skrifter av de förteckningar över handlagda 
bidragsförskottsärenden, som barnavårds
nämnden har att bifoga sina till länsstyrelsen 
ingivna ansökningar om gottgörelse av stats
verket för utgivna bidragsförskott. 

Bearbetningen av materialet har begrän
sats till ett systematiskt urval omfattande 
1/30 av samtliga redovisade barn med bi
dragsförskott. Siffrorna i tabellerna är upp
räknade med faktorn 30. 

be made for larger sums than the mainte
nance allowance that has been determined. 
In cases where maintenance allowances have 
not been determined, or will never be deter
mined in the future, no attempt can be made 
to recover the advances. 

The statistics of maintenance allowances 
are based on copies of the lists of such cases 
dealt with which the child care committees 
have to append to the county administra
tion for refunds from official sources of 
maintenance allowances advanced. 

The processing of the material has been 
limited to a systematic sample covering 1/30 
of all the children recorded as being in receipt 
of advances of maintenance allowances. The 
figures in the tables has been raised by factor 
30. 

Tabeller 

D 1. Bidragsförskott 1965—1974 

D 2. Bidragsförskott och av barnavårds
nämnd uppburna underhållsbidrag, 
1974 efter riksområde 

D 3. Barn med bidragsförskott efter ålder, 
1974 

D 4. Barn med bidragsförskott efter beräk
ningsgrunderna i bidragsförskottslagen, 
1974 

D 5. Barn med bidragsförskott i procent 
efter underhållsbidragets storlek m m, 
1974 

D 6. Barn med underhållsbidrag (UH) och 
med bidragsförskott (BF) enligt 4§ 
första, andra och fjärde stycket, för
delade efter uppburna underhållsbi
drags procentuella andel av utbetalade 
bidragsförskott, 1974 

Tables 

D 1. Advances of maintenance allowances 
1965—1974 

D 2. Advances of maintenance allowances 
and allowances paid back, 1974, by re
gion 

D 3. Children with advances of maintenance 
allowances, by age, 1974 

D 4. Children with advances of maintenance 
allowances computed according to the 
principles laid down in the Advance of 
Maintenance Allowances Act, 1974 

D 5. Children with advances of maintenance 
allowances, distributed (%) by size of 
the allowance, 1974 

D 6. Children with maintenance allowances 
and advances in accordance with Sec. 4 
first, second and fourth paragraph of 
the Advance of Maintenance Allow
ances Act by allowances paid back as a 
percentage of advances of maintenance 
allowances, 1974 
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List of terms 

antal 
bidragsförskott 

barn 
därav 
hela riket 

number 
advances of maintenance 
allowances 

children 
of whom (which) 
the whole country 

i ä barn 
samtliga 
summa 
u ä barn 
år 

legitimate children 
all 

sum 
illegitimate children 
year 

Terms not given above 

Tabell D1 

på 1000 barn under 
16 år 

utbetalat belopp i 
1000 kr 

Tabell D 2 

i % av samtliga barn 
under 18 år 

barn utan fastställt 
underhållsbidrag 

i % av samtliga barn 
med bidragsförskott 

barn med bidragsförskott 
enl BFL 

utgivna bidragsförskott 
i 1000 kr 

uppburna underhålls
bidrag 

uppburna belopp i 
1000 kr 

i % av utbetalade 
bidragsförskott 

per 1,000 children under 
16 years of age 

sum paid out, thousands 
of kronor 

as a percentage of all 
children under 18 years 
of age 

children for whom the 
maintenance allowance 
have not been deter
mined 

as a percentage of all 
children with advances 
of maintenance 
allowances 

t children with advances 
of maintenance allo
wances according to 
the relevant act 

advances of maintenance 
allowances paid out, 
thousands of kronor 

maintenance allowances 
paid back 

sums paid back, 
thousands of kronor 

as a percentage of 
advances of mainte
nance allowances 
paid out 

nämndens andel 
av uppburna belopp 

för antal barn 

barnets andel 

uppburna andelsbelopp 
ilOOOkr 

Tabell D 3 

börd 
därav i åldern (procent) 

under 

Tabell D 4 

börd och ålder 
hela antalet barn med 
bidragsförskott 

därav, i %, med 
bidragsförskott enligt 
4§BFL 

i åldern 

Tabell D 5 

underhållsbidrag kr/mån 

the proportion of the 
sums paid back due to 
the Board 

for the number of 
children 

the proportion due to 
the child 

proportion of the sums 
paid back, thousands 
of kronor 

birth 
of whom, as a per

centage, aged 
under 

birth, age 
total number of children 
with advances of 
maintenance allowances 

of whom, as a percent
age, with advances of 
maintenance allo
wances according to 
the relevant act Sec. 4. 

aged of 

maintenance allowances, 
kronor per month 
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medianbelopp kr/mån 

i åldern 

Tabell D 6 
därav, i %, antal fall, 
där uppburna under
hållsbidrag uppgår till 
nedanstående procent 
av utbetalade bi
dragsförskott 

median sum, kronor per 
month 

aged of 

of which, as %, the 
number of cases where 
maintenance allow
ances paid back 
amount to the 
percentages below of 
advances paid out 

antal barn med under
hållsbidrag och med 
bidragsförskott enl 4 § 
1, 2, 4 st 

underhållsbidragets 
storlek, kr/mån 

number of children with 
maintenance allow
ances and with 
advances of mainte
nance allowances 
according to Sec 4 par. 
1, 2, 4. 

maintenance allowances, 
kronor per month 
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Tabell D 1 Bidragsförskott 1965—1974 
Advances of maintenance allowances 1965—1974 

1 Värdena baserade på systematiskt urval (1/30). 
2 Fr o m 1971-01-01 utgår bidragsförskott t o m den månad barnet fyller 
18 år. 
3 På 1000 barn under 18 år. 
4 Uppgifter från Enslövs, Svalövs och Dals-Eds kommuner saknas. 
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Tabell D 2 Bidragsförskott och av barnavårdsnämnd uppburna underhållsbidrag 1974, efter riksområde1 

Advances of maintenance allowances and allowances paid back, 1974, by region 
Värden inom parentes baseras på 10 eller färre observationer 

1 Östra mellansverige innefattar länen: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, Västmanlands, Småland och öarna: Jönköpings, Kronobergs, 
Kalmar, Gotlands, Sydsverige: Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Västsverige: Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Bergslagen: 
Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Mellersta Norrland: Västernorrlands, Jämtlands, Övre Norrland: Västerbottens, Norrbottens. 
2 Bidragsförskott kan i vissa fall utgå enligt olika beräkningsgrunder under olika delar av året. 
3 Exkl barn utan underhållsbidrag och barn med bidragsförskott enligt 4 § 3 st BFL. 

5 —
 Socialvården 1974 
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Tabell D 3 Barn med bidragsförskott efter ålder, 1974 
Children with advances of maintenance allowances, by age, 1974 

Tabell D 4 Barn med bidragsförskott efter beräkningsgrunderna i bidragsförskotts
lagen, 1974 
Children with advances of maintenance allowances computed according to the 
principles laid down in the Advance of Maintenance Allowances Act, 1974 
Värden inom parentes baseras på 10 eller färre observationer 
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Tabell D 5 Barn med bidragsförskott i procent efter underhållsbidragets storlek, 1974 
Children with advances of maintenance allowances, distributed (%) by size of the 
allowance, 1974 
Värden inom parentes baseras på 10 eller färre observationer 
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Tabell D 6 Barn med underhållsbidrag (UH) och med bidragsförskott (BF) enligt 4 § 
första, andra och fjärde stycket, fördelade efter uppburna underhålls
bidrags procentuella andel av utbetalade bidragsförskott, 1974 
Children with maintenance allowances and with advances in accordance with Sec 
4 first, second and fourth paragraph of the Advance of Maintenance Allowances 
Act by allowances paid back as a percentage of advances of maintenance allowances, 
1974 
Värden inom parentes baseras på 10 eller färre observationer 
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ADOPTIVBARN 

Adopted children 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Antalet adoptivbarn enligt av svenska under-
eller överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption uppgick till 2 863 av vilka 1 138 
var pojkar. För 2 072 av barnen stod makar 
som gemensamma adoptanter. Sammanlagt 
1 284 av barnen var svenska medborgare. 

Under 1974 biföll dessutom Kungl Maj:t 
ansökningar om medgivande till adoption 
utomlands i 202 fall. 

Bakgrund 

En adoption innebär, att mellan adoptanten 
och adoptivbarnet uppkommer ett rättsför
hållande som i princip är av samma art som 
det som finns mellan biologiska föräldrar 
och deras barn i äktenskap. De centrala 
bestämmelserna om adoption finns i För-
äldrabalken kap 4 och 20. Beslut om adop
tion fattas av domstol. När det gäller ut
ländska barn, kan dessutom, med med
givande av Kungl Maj :t, adoption ske genom 
beslut av myndighet i barnets hemland. 

Adoptivbarnsstatistiken grundar sig på 
uppgifter som domstolarna fr o m 1969 års 
årgång fortlöpande insänder till statistiska 
centralbyrån om meddelade tillstånd till 
adoption. 

Summary 

In 1974 Swedish courts of the first or second 
instance issued orders permitting the adop
tion of 2,863 children, 1,138 of whom were 
boys. Married couples were the joint adop
ters of 2,072 of these children; 1,284 of the 
children were Swedish citizens. Furthermore, 
in 1974 the King-in-Council approved 202 
applications for adoptions abroad. 

Background 

By adoption a legal relationship is establish
ed between the adopter and the adopted 
child which is fundamentally the same as the 
relationship between biological parents and 
a child of theirs born in wedlock. The central 
provisions on adoption are to be found in 
Chap. 4 and 20 of the Code of Parenthood. 
Permission to adopt is in principle granted 
by a court of law. In addition, in the case of 
foreign children, adoption may be permit
ted—with the consent of the King-in-
Council—by means of a decision by the 
authorities in a child's native country. 

The statistics of adopted children are 
based on particulars that have ever since the 
beginning of 1969 been sent regularly by the 
courts to the National Central Bureau of 
Statistics regarding adoption orders granted. 

Tabeller 

E 1. Adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter meddelade tillstånd till 
adoption, 1969—1974 

Tables 

E 1. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance, 1969—1974 
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E 2. Adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Barnens kön, börd, ålder 
och medborgarskap 

E 3. Adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Barnens börd, ålder och 
medborgarskap samt adoptant 

E 4. Adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Barnens kön, ålder och 
nationalitet 

E 5. Adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Barnen fördelade efter 
adoptantens ev släktskapsförhållande 
till adoptivbarnet. Barnen födda utom 
äktenskapet 

E 6. Antal egna och tidigare adopterade 
barn till personer som år 1974 av 
under- eller överrätter meddelats till
stånd till adoption 

E 7. Adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Den biologiska moderns 
ålder och civilstånd vid adoptionstill
fället. Barnen födda utom äktenskapet 
och modern i livet 

E 8. Adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Barnens och adoptanter-
nas åldrar 

E 9. Adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption, fördelade efter barnens 
kön, ålder samt födelseland 

E 10. Adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption, fördelade efter barnens 
födelseland och adoptants ålder 

E 2. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974. The sex, legal status, 
age and citizenship of the children 

E 3. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974. The legal status, age 
and citizenship of the children and their 
adopters 

E 4. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974. The sex, age and natio
nality of the children 

E 5. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974. The children distributed 
by the adopter's relationship, if any, to 
the adopted child. Illegitimate children 

E 6. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974 distributed by the num
ber of adopter's own, and previously 
adopted, children 

E 7. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974. The age and marital 
status of the biological mother at the 
time of adoption. Illegitimate children 
and mother alive 

E 8. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974. Distribution by the age 
of the children and their adopters 

E 9. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974. Distribution by the sex, 
age and country of birth of the child
ren. 

E 10. Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974. Distribution by country 
of birth of the children and the age of 
the adopter 
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E 11. Av Kungl Maj:t under 1974 bifallna 
ansökningar om medgivande till adop
tion utomlands efter barnets nationali
tet och ålder 

E 12. Av Kungl Maj:t under 1974 bifallna 
ansökningar om medgivande till adop
tion utomlands. Barnens och adoptan-
ternas åldrar 

E 11. Applications approved by the King-in-
Council in 1974 for adoptions abroad, 
by the nationality of the child and by 
age 

E 12. Applications approved by the King-in-
Council in 1974 for adoptions abroad. 
The age of the children and their adop
ters. 

List of terms 

adoptant 
adoptivbarn 
barn födda inom 
äktenskapet 

bara födda utom 
äktenskapet 

börd 
därav 
ena maken 
ensamstående 
flickor 

adopter 
adopted child 
legitimate children 

illegitimate children 

birth, legal status 
of which, of whom 
husband or wife, spouse 
single person 
girls 

kön 
makar 
nationalitet 
pojkar 
samtliga 
summa 
under 

utländska medborgare 
ålder 
år 
övrigt, övriga 

sex 
married couples 
nationality 
boys 
all 
total 
under 
foreign citizens 
age 
year 
other, others 

Terms not given above 

Tabell El, E4 
svenska medborgare 
Norden i övrigt 
Europa i övrigt 
Asien 
världen i övrigt 

Tabell E 5 

adoptantens eventuella 
släktskapsförhållande 
till adoptivbarnet 

enderas barnbarn/ 
syskonbarn 

annans adoptivbarn 
annat barn 
den ena av två makar 
andra makens barn 
andra makens 
adoptivbarn 

eget barn utom 
äktenskapet 

eget barnbarn/syskon
barn 

Swedish citizens 
Nordic countries, rest of 
Europe, rest of 
Asia 
the world, rest of 

adopter's relationship, 
if any, to the adopted 
child 

grandchild or nephew 
(niece) of one spouse 

other's adopted child 
some other child 
one of the spouses 
the other spouse's child 
the other spouse's 
adopted child 

own illegitimate child 

own grandchild/nephew 
(niece) 

antal barn 
ensamstående 

Tabell E 6 

antal tidigare 
adopterade barn 

antal egna barn 

Tabell E 7 

moderns ålder 

moderns civilstånd 

gift 
ej gift 
uppgift saknas 

Tabell E 8 

barnets ålder 
adoptants ålder 

Tabell E9.E10 
födelseland 

number of children 
single person 

number of previously 
adopted children 

number of own children 

the mother's age 

the mother's marital 
status 

married 
single 
information not 
available 

the age of the child 
the age of the adopter 

country of birth 
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Tabell E 1 Adoptivbarn enligt av under- eller överrätter1 meddelade tillstånd till adoption, 1969—1974 
Adopted children by adoption orders made by courts of first or second instance, 1969—1974 

1 Kungl Maj:t har dessutom bifallit ansökningar om medgivande till adoption utomlands enligt följande: 
1969:225 
1970: 247 
1971: 102 
1972:208 
1973: 263 
1974: 202 
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Tabell E 2 Adoptivbarn enligt av under- eller överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Barnens börd1, kön, ålder och medborgarskap 
Adopted children by adoption orders made by courts of first or second instance in 
1974. The sex, legal status, age and citizenship of the children 

1 För 1 074 adoptivbarn har börd ej kunnat anges. Dessa ingår därför endast under rubriken »Samtliga». 
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Tabell E 3 Adoptivbarn enligt av under- eller överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Barnens börd, ålder och medborgarskap samt adoptant 
Adopted children by adoption orders made by courts of first or second instance in 
1974. The legal status, age and citizenship of the children and their adopters 

1 Se not till tabell E2. 
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Tabell E 4 Adoptivbarn enligt av under- eller överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Barnens kön, ålder och nationalitet 
Adopted children by adoption orders made by courts of first or second instance in 
1974. The sex, age and nationality of the children 
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Tabell E 5 Adoptivbarn enligt av under-
eller överrätter år 1974 medde
lade tillstånd till adoption. Bar
nen fördelade efter adoptantens 
ev släktskapsförhållande till 
adoptivbarnet. Barnen födda 
utom äktenskapet 
Adopted children by adoption orders 
made by courts of first or second in
stance in 1974. The children distri
buted by the adopter's relationship, 
if any, to the adopted child. Illegiti
mate children 

Tabell E 6 Antal egna och tidigare adopterade barn till personer som år 1974 av under-
eller överrätter meddelats tillstånd till adoption 
Adopted children by adoption orders made by courts of first or second instance in 
1974 distributed by the number of adopter's own, and previously adopted, children 
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Tabell E 7 Adoptivbarn enligt av under- eller över
rätter år 1974 meddelade tillstånd till adop
tion. Den biologiska moderns ålder och 
civilstånd vid adoptionstillfället. Barnen 
födda utom äktenskapet och modern i livet 
Adopted children by adoption orders made by 
courts of first or second instance in 1974. The 
age and marital status of the biological mother at 
the time of adoption. Illegitimate children and 
mother alive 

Tabell E 8 Adoptivbarn enligt av under- eller överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption. Barnens och adoptanternas åldrar 
Adopted children by adoption orders made by courts of first or second instance in 
1974. Distribution by the age of the children and their adopters 
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Tabell E 9 Adoptivbarn enligt av under- eller överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption, fördelade efter barnens kön, ålder och födelseland 
Adopted children by adoption orders made by courts of first or second instance in 
1974. Distribution by sex, age and country of birth of the children 
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Tabell E 10 Adoptivbarn enligt av under- eller överrätter år 1974 meddelade tillstånd 
till adoption, fördelade efter barnens födelseland och adoptants ålder 
Adopted children by adoption orders made by courts of first or second instance in 
1974. Distribution by country of birth of the children and the age of the adopter 
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Tabell E 11 Av Kungl Maj:t under 1974 bifallna ansökningar om medgivande till adop
tion utomlands efter barnets nationalitet och ålder 
Applications approved by the King-in-Council in 1974 for adoptions abroad, by the 
nationality of the child and by age 

Tabell E 12 Av Kungl Maj:t under 1974 bifallna ansökningar om medgivande till adop
tion utomlands. Barnens och adoptanternas åldrar 
Applications approved by the King-in-Council in 1974 for adoptions abroad. The 
age of the children and their adopters 

6 — Socialvården 1974 
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83 Barnhem 

BARNHEM 

Children's homes 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Antalet barahem inom fastställd barnhems-
plan uppgick vid slutet av 1974 till 142. De 
hade 1 803 platser. 103 av hemmen drevs av 
landsting och 26 av kommun som ej tillhör 
landstingskommun. På hemmen vårdades 
under 1974 5 859 barn och 136 mödrar till 
en nettokostnad av ca 247 kr per vårdad 
och dag. 

Bakgrund 
Varje landsting och kommun som ej tillhör 
landstingskommun (»kommun utom lands
ting») skall enligt 56 § barnavårdslagen, i den 
mån icke annan drar försorg därom, inrätta 
och driva de barnhem som finns upptagna i 
den för landstingskommunen resp kommu
nen fastställda barnhemsplanen. 

Barnhemmen indelas i fyra grupper: 
a) spädbarnshem, för späda barn, som ej 
åtföljs av sina mödrar, b) mödrahem, 
huvudsakligen för späda barn med deras 
mödrar, c) upptagningshem, huvudsakligen 
för barn som är i behov av tillfällig vård och 
fostran eller av observation antingen de 
omhändertagits för samhällsvård eller för 
utredning enligt 30 § barnavårdslagen, 
d) specialhem, huvudsakligen för barn som 
är i behov av längre tids vård och fostran 
och icke lämpligen kunna placeras i enskilt 
hem. 

Summary 

At the end of 1974 there were 142 children's 
homes coming under the children's homes 
scheme. They had 1,803 places. 103 of these 
homes were run by the county councils, 26 
by communes not coming under the county 
councils. During 1974 5,859 children and 
136 mothers were cared for in these homes 
at a net cost of approximately kr. 247 per 
cared for person and day. 

Background 

It is ordained in section 56 of the Child Wel
fare Act that, where provision has not already 
been made by some other body, every 
county council and commune not coming 
under the county councils must establish and 
run children's homes as laid down in the 
scheme prescribed for all county councils 
and communes. 

The children's homes are divided into 
four groups: a) homes for infants, for in
fants not accompanied by their mothers, 
b) homes for mothers, mainly for infants 
and their mothers, c) reception homes, 
mainly for children admitted for temporary 
care and upbringing, or for observation 
either when they have been taken into 
public care or been taken charge of for 
investigation according to section 30 of the 
Child Welfare Act, d) special homes, mainly 
for children who are in need of a longer 
period of care and upbringing and for whom 
care in a private home is not suitable. 
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Dessutom förekommer mödra- och späd
barnshem, vilka är en kombination av 
mödrahem och spädbarnshem. 

Barnhemsstatistiken grundar sig på upp
gifter som barnhemmen årligen lämnar till 
socialstyrelsen. Bearbetning av de statistiska 
uppgifterna har skett inom statistiska cen
tralbyrån. 

There are also mother and baby homes, 
which are a combination of homes for 
mothers and of homes for infants. 

The statistics of children's homes are 
based on particulars sent annually to the 
National Board of Health and Welfare. The 
statistical data have been processed by the 
National Central Bureau of Statistics. 

Tabeller 

F 1. Barnhemmen inom barnhemsplanen 
vid slutet av åren 1969—1974 

F 2. Medelbeläggningen på barnhemmen 
1969—1974 

F 3. Barnhemmen vid slutet av år 1974 
F 4. Antal vårdade samt medelbelägg

ningen på barnhemmen, 1974 

F 5. Förhållandena före/efter barnhemsvis
telsen för nyinskrivna resp utskrivna 
barn, 1974 

F 6. Barn som utskrivit under 1974 efter 
sammanlagd vårdtid 

F 7. Barn placerade i upptagningshem och 
specialhem vid slutet av år 1974 för
delade efter ålder 

F 8. Personalen på barnhemmen, 1974 
F 9. Utgifter i kronor per vårdad och dag 

på olika typer av barnhem, 1974 

F 10. Inkomster i kronor per vårdad och dag 
på barnhemmen, 1974 

Tables 

F 1. Children's homes covered by the plan 
for children's homes at the end of the 
years 1969—1974 

F 2. Average occupancy rate of children's 
homes 1969—1974 

F 3. Children's homes at the end of 1974 
F 4. Number of children cared for and 

average occupancy rate at children's 
homes in 1974 

F 5. Environment of children before admis
sion to children's homes and after 
discharge from them, 1974 

F 6. Children released in 1974 by total time 
of care 

F 7. Children in reception and special 
homes, distributed by age, at the end of 
1974 

F 8. Staff of children's homes, 1974 
F 9. Expenditure in Sw. kr., per cared for 

person and day at various types of 
children's homes in 1974 

F 10. Income of children's homes per cared 
for person and day, in Sw. kr., 1974 

List of terms 
barn 
därav 
hem 
mödrahem 
mödra- och späd
barnshem 

mödrar 
platser 

children 
of whom 
homes 
homes for mothers 
homes for mothers and 
infants 

mothers 
places 

samtliga 
specialhem 
spädbarnshem 
summa 

typ av barnhem 
upptagningshem 
år 

all 
special homes 
homes for infants 
sum, total 

type of children's home 
reception homes 

year(s) 
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Terms not given above 

Tabell F 2 

för mödrar 
för barn 
medeltalet vårdade per 
dag i % av antalet 
disponibla platser 

Tabell F3 

barnhem drivna av 
landsting 
kommun utom landsting 

annan anordnare 

Tabell F4 
antal vårdade 
utskrivna 
kvarvarande i % 
av antal vårdade 

medelbeläggning per 100 
platser på barnhem 
drivna av 

landsting 
kommun utom landsting 

övriga 

Tabell F5 

antal inskrivna barn 
under 1974 

därav, i %, som kommit 
från 

föräldrahem 
fosterhem 
annat barnhem 

annat håll 
antal utskrivna barn 
under 1974 

därav, i %, som avgått 
till 

for mothers 
for children 
average number cared 
for a day as % of 
number of available 
places 

children's homes run by 
county councils 
commune not coming 

under county council 
other organizer 

number of inmates 
discharged 
cared for remaining as a 

% of total number 
cared for 
average occupancy per 

100 places in children's 
homes run by 

county councils 
commune not coming 
under county councils 

others 

number of children 
admitted in 1974 

of whom, as %, who 
came from 

parents' home 
foster home 
some other children's 
home 

elsewhere 
number of children 
discharged during 1974 

of whom, as %, 
sent to a 

ungdomsvårdsskola 
anstalt för psykiskt efter
blivna 

Tabell F6 

utskrivits 
sammanlagd vårdtid 
månader 

Tabell F 7 

antal 
vid årets slut placerade 
barn 

därav i åldern 

Tabell F8 

antal anställda på 
arvode 
deltid 
heltid 
antal heltidsanställda 
på 100 disponibla 
vårdplatser 

Tabell F9 
avlöningar 
expeditionskostnader 
sjuk- o tandvård 
kosthåll 
värme, el m m 
tvätt och rengöring 
inventariers underhåll 

fastigheters underhåll 
hyror 
avskrivningar och kapi
talräntor 

övriga utgifter 
summa 
nettoutgifter per vårddag 

antal hem som ingår i 
redovisningen 

youth welfare school 
institution for mentally 
retarded children 

released 
total time of care 
months 

number 
children placed, at the 
end of the year 

of whom aged 

number of personnel 
fee 
part-time 
full-time 
number of full-time 
personnel per 100 
available places 

wages and salaries 
administrative costs 
medical and dental care 
board 
heating, el., etc 
laundry and cleaning 
maintenance of furnish

ing and fittings 
maintenance of premises 
rents 
depreciation and interest 

on capital 
other expenditure 
total 
net expenditure per cared 
for person and day 

number of homes cover
ed by the figures 
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Tabell F10 
barnhem drivna av 
landsting 

kommun utom landsting 

annan anordnare 
värdavgifter 

ersättning från egen 
personal 

ersättning från andra 

diverse 

children's homes run by 
county councils 

communes not coming 
under county councils 

some other arranger 
contributions paid by the 
inmates 

reimbursement from own 
personnel 

reimbursement from 
others 

miscellaneous 

bidrag från landsting, 
som icke äger hemmet 

bidrag från kommun 
utom landsting som icke 
äger hemmet 

bidrag från andra 
att täckas av huvud
mannen 

summa 
antal hem som ingår i 
redovisningen 

grant from county 
council, which does not 
own the home 

grant from a commune 
not coming under a 
county council, which 
does not own the home 

grant from others 
to be covered by orga

nizer 
sum, total 
number of homes covered 
by the figures 
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Tabell F 1 Barnhemmen inom barnhemsplanen vid slutet av åren 1969—1974 
Children's homes covered by the plan for children's homes at the end of the years 
1969—1974 

Tabell F2 Medelbeläggningen1 på barnhemmen 1969—1974 
Average occupancy rate of children's homes 

1 Medeltalet vårdade per dag i % av antalet disponibla platser. 

Tabell F3 Barnhemmen vid slutet av år 1974 
Children's homes at the end of 1974 

1 Göteborgs kommun och Malmö kommun. 
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Tabell F 4 Antal vårdade samt medelbeläggningen på barnhemmen 1974 
Number of children cared for and average occupancy rate at children's homes 
in 1974 

Tabell F 5 Förhållandena före/efter barnhemsvistelsen för nyinskrivna respektive 
utskrivna barn 1974 
Environment of children before admission to children's homes and after discharge 
from them, 1974 
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Tabell F 6 Barn som utskrivits under 1974 efter sammanlagd vårdtid 
Children released in 1974 by total time of care 

Tabell F 7 Barn placerade i upptagningshem och 
specialhem vid slutet av år 1974 fördelade 
efter ålder 
Children in reception and special homes, 
distributed by age, at the end of 1974 

Tabell F 8 Personalen på barnhemmen 1974 
Staff of children's homes 1974 
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Tabell F 9 Utgifter i kronor per vårdad och dag på olika typer av barnhem, 
19741 

Expenditure in Sw. Kr., per cared for person and day at various types of 
children's homes in 1974 

1 Beträffande tre hem har icke lämnats fullständiga uppgifter om utgifterna. De ingår därför icke i tabellen. 

Tabell F 10 Inkomster i kronor per vårdad och dag på barnhemmen 19741 

Income of children's homes per cared for person and day, in Sw. Kr., 1974 

1 Beträffande tre hem har icke lämnats fullständiga inkomstuppgifter varför de icke ingår i tabellen. 
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BARNKOLONIER 

Children's holiday camps 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Under år 1974 var 290 barnkolonier med 
10 256 platser i bruk. På dessa kolonier 
vårdades under året 16 715 bara med en 
medelvårdtid av 29 dagar per barn och till en 
kostnad av 64 kronor per dag och barn. För 
58 % av kolonierna stod kommunen som 
anordnare. 

Bakgrund 

Barnkolonierna är barnavårdsanstalter för 
sluten vård och fostran av barn under 
sommaren eller eljest under viss begränsad 
del av året. Anordnare av kolonier är: 
kommuner, landsting, olika ideella och 
religiösa föreningar, industrier eller enskilda 
personer. 

Statistiken över barnkolonier bygger på 
uppgifter som kolonierna årligen insänder 
till socialstyrelsen. Bearbetning av upp
gifterna har skett inom statistiska central
byrån. 

Summary 

During 1974 290 children's holiday camps 
were in operation, providing 10,256 places 
in all. During the year 16,715 children were 
cared for at these camps; the average period 
of time a child was cared for was 29 days, at 
a cost of kr. 64 per day and child. For 58 % 
of the children's holiday camps communes 
were the organizers. 

Background 

Children's holiday camps are institutions for 
the care of children. The camps receive 
children during the summer or a limited 
part of the year. Children's holiday camps 
are organized by communes, county 
councils, associations, firms and private 
persons. 

The statistics of children's holiday camps 
are based on particulars sent annually to the 
National Board of Health and Welfare. The 
statistics have been processed by the Natio
nal Central Bureau of Statistics. 

Tabeller 

G 1. Antal platser och barn på barnkolo
nierna samt medelvårdtid och utgifter i 
kronor per vårddag, 1965—1974 

G 2. Barnkolonierna länsvis, 1974 

G 3. Barnkolonierna fördelade efter anord
nare, 1974 

Tables 

G 1. Number of places and children at chil
dren's holiday camps, average stay and 
expenditure in Sw. Kr., per child per 
day, 1965—1974 

G 2. Children's holiday camps by county, 
1974 

G 3. Children's holiday camps classified by 
organizers, 1974 



92 Barnkolonier 

G 4. Personalens löner i kronor per månad 
(brutto) fördelade efter kolonianord-
nare, 1974 

G 5. Barnkoloniernas utgifter och inkomster 
i kronor per vårddag, 1974 

G 6. Sjukdomsfall och läkarbesök på barn
kolonierna, 1974 

G 4. Staff wages in Sw. Kr. per month 
(gross), distributed by camp organizers, 
1974 

G 5. Expenditure and income of the child
ren's holiday camps in Sw. Kr., per child 
per day, 1974 

G 6. Cases of illness and doctors' calls at 
children's holiday camps, 1974 

List of terms 
anordnare 
antal 
barn 
barnensdags- och maj
blommeföreningar, 
»Solstickan» 

industrier, enskilda 
personer 

kolonier 

organizer 
number 
children 
child welfare associa
tions 

firms, private persons 

holiday camps 

kommuner 
landsting 
platser 
samtliga 
summa 
Tbc-, nykterhets-, 
religiösa- och övriga 
föreningar 

communes 
county council 
places 
all 
sum, total 
TB, temperance, reli

gious and other 
associations 

Terms not given above 

Tabell G1 

år 
medeltal dagar per barn 

utgifter per vårddag 

Tabell G 2 

län 

hela riket 

Tabell G 3 

mottagna barn 
därav, i %, i nedan
stående ålder 

medeltal dagar per barn 

Tabell G 4 

medellön per månad i 
kronor 

föreståndare 

year 
average number of days 
per child 

cost per day for each 
child cared for 

county 
the whole country 

children received 
of whom, in %, of 
following ages 

number of days per 
child (average) 

mean monthly salary 
(Sw. Kr.) 

manager 

bitr föreståndare 
husmor 
kokerska 
vårdbiträde 
övrig personal 
antal personer 

Tabell G 5 
utgifter 
avlöningar 
kosthåll 
lokalkostnader 
övriga utgifter 
ev överskott vid 
kolonitidens slut 

inkomster 
kommunala bidrag 
landstingsbidrag 

statsbidrag 
bidrag från Majblomman 

assistant manager 
matron (housekeeper) 
cook 
nurse 
other staff 
number of persons 

expenditure 
wages and salaries 
food 
cost of premises 
other expenditure 
surplus, if any, when 
holiday camp closed 

income 
grants from communes 
grants from county 
councils 

grants from the State 
grants from child wel
fare fund (Majblom
man) 
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bidrag från Solstickan 

bidrag från Barnens dag 

kapitalavkastning 

vårdavgifter 
övriga inkomster 
att täckas av huvudman 

Tabell G 6 

antal vårddagar 

antal sjuka barn 
därav med 
mässling 

grants from child wel
fare fund (Solstickan) 

grants from child wel
fare fund (Barnens dag) 

capital yield 
cost of care of children 
other income 
to be covered by main 
organizer 

number of days children 
cared for 

number of sick children 
of whom with 
measles 

scharlakansfeber 
difteri 
kikhosta 
paratyfus 
påssjuka 
vattenkoppor 
röda hund 
övriga sjukdomar 

antal sjuka barn på 1000 
vårddagar 

antal sjuka bland 
personalen 

antal läkarbesök 
per 1000 vårddagar 

scarlet fever 
diphteria 
whooping-cough 
para typhus 
mumps 
chicken pox 
German measles 
other diseases 

number of sick children 
per 1,000 days of care 

number of cases of ill
ness among staff 

number of visits by 
doctors per 1,000 
days of care 
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Tabell G 1 Antal platser och barn på barnkolonierna 
samt medelvårdtid och utgifter i kronor 
per vårddag 1965—1974 
Number of places and children at children's 
holiday camps, average stay and expenditure in 
Sw. Kr. per child per day 1965—1974 

1 Avser de kolonier för vilka bearbetningsbara uppgifter erhållits. Under 
1974 erhölls bearbetningsbara uppgifter från samtliga kolonier. 

Tabell G 2 Barnkolonierna länsvis 1974 
Children's holiday camps by county, 1974 
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Tabell G 3 Barnkolonierna fördelade efter anordnare 1974 
Children's holiday camps classified by organizers, 1974 

Tabell G 4 Personalens löner i kronor per månad (brutto) fördelade efter koloni-
anordnare 19741 

Staff wages in Sw. Kr. per month (gross), distributed by camp organizers, 1974 

1 För 10 kolonier har ej bearbetningsbara uppgifter erhållits. Dessa ingår därför icke i tabellen. 
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Tabell G 5 Barnkoloniernas utgifter och inkomster i kronor per vårddag 19741 

Expenditure and income of the children's holiday camps in Sw. Kr., per child 
per day, 1974 

1 Avser driften av kolonierna. 
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Tabell G 6 Sjukdomsfall och läkarbesök på barnkolonierna 1974 
Cases of illness and doctors' calls at children's holiday camps, 1974 

1 Gäller barn som insjuknat under kolonivistelsen. 

7 — Socialvården 1974 
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BARNSTUGOR 
Children's day-homes 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 
Antalet barnstugor (daghem, fritidshem, lek
skolor, gemensam barnstugeavdelning) som 
var i verksamhet den 1 april 1974 uppgick 
till 4 838. Detta är en ökning med 15 % 
jämfört med motsvarande mättidpunkt 1973 
som var den 2 april. Kommunerna drev i 
april 1974 totalt 4 673 barnstugor eller 97 % 
av samtliga barnstugor. 

Antalet inskrivna daghemsbarn den 1 
april 1974 var 59 989, en ökning med 11 % 
jämfört med den 2 april 1973. Antalet in
skrivna fritidshemsbarn och lekskolebarn 
var 16 597 resp 108 721, vilket är en ökning 
med 20 % resp 8 %. Totalt ökade antalet 
inskrivna barn i barnstugor med 10 % till 
188 211. 

Barnstugeplatserna ökade med 14 % till 
136 555. Daghemsplatserna var 56 170, en 
ökning med 11 %. Antalet fritidshems
platser och lekskoleplatser uppgick till 
16 331 resp 61 900, vilket är en ökning med 
24 % resp 14 % jämfört med 1973. 

Den 1 april 1974 var 28 980 personer an
ställda på barnstugorna varav 21 563 perso
ner eller 74 % av samtliga anställda arbe
tade direkt med barn. Av personalen som 
direkt arbetade med barnen hade 46 % för-
skollärarutbildning och 32 % barnskötar-
utbildning. 

Andelen heltidsanställda var för personal 
i arbete med barn 72 % och för övrig per
sonal 18 %. Totalt 16 957 personer eller 
59 % av samtliga anställda var anställda på 
heltid. 2 % av samtliga anställda var män. 

Summary 
The number of children's day-homes (day-
nurseries, recreation centres, nursery-
schools, combined children's day-homes) in 
operation on 1st April 1974 totalled 4,838. 
This is an increase of 15 % in comparison 
with the equivalent measuring period in 
1973, which took place on 2nd April. 

The number of children registered at chil
dren's day-nurseries on 1st April 1974 was 
59,989, a 11 % increase compared with 2nd 
April 1973. The number of children register
ed at recreation centres and nursery-schools 
was 16,597 and 108,721, an increase of 20 % 
and 8 % respectively. In all the number of 
children registered at children's day-homes 
increased by 10 % to 188,211. 

The number of places at children's day-
homes increased by 14% to 136,555. The 
number of day nursery places was 56,170, an 
increase of 11 %. Places at recreation 
centres and nursery-schools were 16,331 and 
61,900 respectively, which was an increase of 
24 % and 14 % respectively. 

On 1st April 1974, 28,980 were employed 
at children's day-homes. 21,563 persons or 
74 % of all staff worked with children. 
46 % of these employees were trained as 
nursery-school teachers and 32 % as chil
dren's nurses. 

72 % of the staff working with children 
were full-time employed as were 18 % of the 
other staff. In all 16,957 persons or 59 % of 
all employees were employed on a full-time 
basis. 
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Utöver nedanstående uppgifter finns även 
redovisning på kommunnivå. 

Bakgrund 
Barnstuga är den gemensamma benäm
ningen på: 

daghem, för tillsyn minst 5 timmar per dag 
av barn i åldern 6 mån—6 år, 

fritidshem, för tillsyn av barn i åldern 7— 
14 år då barnen är lediga från skolan, 
lekskola, för regelbunden gruppsamvaro 
under kortare tid än 5 timmar, i huvudsak 
för barn i åldern 4—6 år, 
gemensam barnstugeavdelning, vilken van
ligtvis bedrivs som daghem och lekskola i 
kombination, där minst 2/3 av antalet 
platser står till förfogande minst 5 timmar 
per dag, men där även platser finns för 
lekskoleverksamhet. 

Antalet platser för daghem, fritidshem och 
gemensam barnstugeavdelning är detsamma 
som det driftsbidragsberättigade antalet 
platser enligt socialstyrelsens praxis. Antalet 
platser i lekskola är i regel 20, 40 eller 60. En 
lekskoleplats är vanligtvis avsedd för två 
barn medan exempelvis en daghemsplats är 
avsedd för endast ett barn. 

I tabellerna J15—J17 har de anställda 
redovisats under den verksamhetsform de 
huvudsakligen tjänstgjort inom. Personal 
arbetande på flera avdelningar redovisas 
följaktligen som ej avdelningsbunden perso
nal. Till ej avdelningsbunden personal räk
nas även barnstugans föreståndare och per
sonal som inte direkt deltagit i arbete med 
barnen. 

Med annan barnavårdsutbildning avses i 
tabellerna sådan utbildning som beträffande 
utbildningens längd överstiger barnskötar-
utbildningens (34 veckor) och beträffande 
innehållet är relativt likartad. 

Besides the following data, data on a mu
nicipal level has been published. 

Background 
The term 'children's day-home' is the collec
tive term covering: 

day nurseries, where children aged 6 
months—6 years are cared for, at least 5 
hours a day, 
recreation centres, where children aged 7— 
14 are cared for after school, 
nursery schools, where groups of children, 
mainly aged 4—6, play under supervision 
for less than 5 hours, 
combined children's day-homes, are usually 
run as day-nurseries and nursery schools 
in combination; for at least 2/3 of the 
places there are facilities for the children 
to be there at least 5 hours a day but there 
are also places in this combined day-
home for nursery-school activities. 
Existing places at day-nurseries, recrea

tion centres and combined children's day-
homes are the same as the number of places 
entitled to an operational grant according to 
the National Board of Health and Welfare 
rules. There are usually 20,40 or 60 places at 
a nursery school. One nursery-school place 
is generally intended for two children while 
a day-nursery place is intended only for one 
child. 

In tables J15—J17 the employees are 
recorded under the activity that is their main 
one. In consequence persons working in 
several sections are recorded under the head
ing "staff employed in more than one sec
tion". This category includes the head of a 
children's day-home and persons not directly 
working with the children. 

"Some other child-care training" is taken 
in the tables to be training longer in duration 
than that for children's nurses (34 weeks) and 
one of a comparable nature. 
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Samtliga barnstugor med reducerad lek
skoleverksamhet redovisas separat i tabell 
J21. Dessa barnstugor ingår även i de övriga 
tabellerna 

Mättidpunkten för barnstugorna är årli
gen den första helgfria måndagen i april. 
För 1974 innebar detta den 1 april. I denna 
redovisning avses således, om ingen annan 
tidpunkt anges i tabellrubrikerna, förhållan
dena den 1 april 1974. 

Denna rapport bygger på uppgifter från de 
årsberättelser, som den som driver barn
stugeverksamheten årligen insänder till so
cialstyrelsen. Bearbetningen av uppgifterna 
har skett inom statistiska centralbyrån. 

All the children's day-homes having re
duced nursery-school activities are recorded 
separately in table J21. These children's day-
homes are also included in the other tables. 

The date of recording for the children's 
day-homes is the first Monday in April that 
is a working-day. This was 1st April in 1974. 
If not otherwise stated in the table head
ings, the figures relate to conditions on 1st 
April 1974. 

This report is based on data from the 
annual reports sent to the National Board of 
Health and Welfare by those in charge of the 
children's day-homes. These data have been 
processed by the National Central Bureau of 
Statistics. 

Tabeller 

J 1. Barnstugor 1968—1974 fördelade efter 
verksamhetsform, antal platser och in
skrivna barn 

J 2. Barnstugor 1973/74 fördelade efter typ, 
antal avdelningar och storlek 

J 3. Barnstugor 1973/74 fördelade efter typ, 
antal fastställda platser och inskrivna 
barn 

J 4. Barnstugor 1973/74 fördelade efter 
huvudman, län och kommunstorlek 

J 5. Barnstugeavdelningar 1973/74 efter typ 
av barnstuga, län, kommunstorlek och 
huvudman 

J 6. Barnstugor med daghemsverksamhet 
1973/74. Antal platser och inskrivna 
barn, länsvis och efter kommunstorlek 

J 7. Barnstugor med fritidshemsverksamhet 
1973/74. Antal platser och inskrivna 
barn, länsvis och efter kommunstorlek 

J 8. Barnstugor 1973/74. Andelen inskrivna 
barn i barnstugor efter verksamhets
form, länsvis 

Tables 

J 1. Children's day-homes 1968—1974 dis
tributed by type of activity, number of 
places, and number of children registered 

J 2. Children's day-homes 1973/74 distrib
uted by type, number of sections, and 
size 

J 3. Children's day-homes 1973/74 distrib
uted by type, number of places, and 
number of children registered 

J 4. Children's day-homes 1973/74 distrib
uted by body or person responsible, 
county, and size of municipality 

J 5. Children's day-homes sections 1973/74 
by type, county, size of municipality 
and by body or person responsible 

J 6. Children's day-homes with day-nurs
eries 1973/74. Number of places and 
children registered by county, and size 
of municipality 

J 7. Children's day-homes with recreation-
centres 1973/74. Number of places and 
children registered by county, and size 
of municipality 

J 8. Children's day-homes 1973/74. Propor
tion of children registered at children's 
day-homes, by type of activity, and by 
county 
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J 9. Barnstugor med lekskoleverksamhet 
1973/74. Antal platser och inskrivna 
barn, länsvis och efter kommunstorlek 

J 10. Barnstugor med gemensam barnstuge
avdelning 1973/74. Antal platser och 
inskrivna barn, länsvis och efter kom
munstorlek 

J 11. Barnstugor 1973/74 efter antal timmars 
öppethållande per dag 

J 12. Barnstugor (utom lekskolor) 1973/74 
efter öppningstid 

J 13. Barnstugor (utom lekskolor) 1973/74 
efter stängningstid 

J 14. Barnstugor 1973/74 efter antal dagars 
öppethållande per år 

J 15. Barnstugor 1973/74. Antal anställda 
fördelade efter verksamhetsform, läns
vis 

J 16. Barnstugor 1973/74. Antal anställda 
fördelade efter funktion och typ av 
barnstuga 

J 17. Barnstugor 1973/74. Antal anställda 
fördelade efter utbildning och verksam
hetsform 

J 18. Barnstugor 1973/74 med lekskolegrupp 
i verksamhet 2—3 dagar per vecka. An
tal barnstugor, inskrivna barn och an
ställda den 1 april 1974, länsvis 

J 9. Children's day-homes with nursery-
schools 1973/74. Number of places and 
children registered by county, and size 
of municipality 

J 10. Children's day-homes with combined 
day-home sections 1973/74. Number of 
places and children registered by coun
ty, and size of municipality 

J 11. Children's day-homes 1973/74 by the 
number of hours a day they are open 

J 12. Children's day-homes (excluding nurs
ery-schools) 1973/74 by the time they 
open 

J 13. Children's day-homes (excluding nurs
ery-schools) 1973/74 by the time they 
close 

J 14. Children's day-homes 1973/74 by the 
number of days they are open a year 

J 15. Children's day-homes 1973/74. Num
ber of employees distributed by type of 
activity, by county 

J 16. Children's day-homes 1973/74. Num
ber of employees distributed by func
tion and type of children's day-home 

J 17. Children's day-homes 1973/74. Num
ber of employees distributed by training 
and type of activity 

J 18. Children's day-homes 1973/74 with 
nursery-school group activities 2—3 
days a week. Number of children's day-
homes, children registered and employ
ees on 1st April 1974, by county 

List of terms 
annan grupp 
annan primärkommunal 
styrelse 

anställda 
antal 
antal fastställda platser 
avdelningar 
barn 

other group 
some other local author
ity board (primary 
commune) 

employees 
number 
number of places 
sections 
children 

barnavårdsnämnd 

barnstuga/barnstugor 
barnstugans storlek 

dagar/vecka 
daghem 
daghemsavdelning 
därav 

child-welfare com
mittee 

children's day-home(-s) 
size of children's day-
home 

days/week 
day-nurseries 
day-nursery section 
of which 
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eftermiddagsgrupp 

ej 
ekonomipersonal 
elever 
exkl 
fritidshem 
fritidshemsavdelning 
födda 
föreståndare 
förmiddagsgrupp 
gemensam barnstuge
avdelning 

hela riket 
huvudman 

i proc av 
inskrivna bara 
lekskola 
lekskoleavdelning 
lekskolegrupper med 
verksamhet 

län 
lördag 
med 

afternoon group 
not 
domestic staff 
pupils 
excluding 
recreation centre 
recreation-centre section 
born 
matron 
morning group 
combined children's day-
home section 

the whole country 
body or person respon
sible 

as a percentage of 
children registered 
nursery-school 
nursery-school section 
nursery-school group 
activities 

county 
Saturday 
with 

mindre än 
minst 
måndag—fredag 
män 
platser 
praktikanter 
privata 
samtliga 
samtliga fastställda 
platser 

skolstyrelse 
social centralnämnd 

summa 
syskongrupp 
särskild barnstuge
styrelse/nämnd 

tim/dag (t/d) 
totala/totalt 
typ av 
uppgift saknas 
år 
öppethållande 
övrig personal 

less than 
at least 
Monday—Friday 
men 
places 
trainees 
private 
all 
all places 

educational board 
central social-welfare 

committee 
total 
multi-aged group 
special children's day-
home's committee 

hours/day 
total 
type of 
data not available 
year 
open 
other staff 

Terms not given above 

Tabell J1 
daghemsverksamhet 
fritidshemsverksamhet 

lekskoleverksamhet 
institutioner 
åldern 

Tabell JU—J14 
öppningstid 
stängningstid 
dagar per år 
antal barnstugor som 
varit i bruk sedan 
(månad) 

TabellJ15—J17 
heltidsanställd 
deltidsanställd 

(with) day-nurseries 
(with) recreations-

centres 
(with) nursery-schools 
institutions 
the age 

time for opening 
time for closing 
days per year 
number of children's 
day-homes which 
started in (month) 

full time employed 
part time employed 

timanställd 
ej avdelningsbunden 
personal 

funktion 
personal/anställda i 
arbete med barn 

verksamhetsform 
förskollärarutbildning 

fritidspedagogutbildning 
barnavårdsutbildning 

barnskötarutbildning 
annan barnavårdsutbild
ning 

utan särskild barna
vårdsutbildning 

employed by the hour 
staff employed in more 
than one section 

function 
employees working with 
children 

type of activity 
nursery-school teacher 
training 

youth leader training 
child-care instructor 
training 

children's nurse training 
some other child-care 
training 

no special child-care 
training 
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Tabell J 1 Barnstugor 1968—19741 fördelade efter verksamhetsform, antal platser och inskrivna barn 

Children's day-homes 1968—1974 distributed by type of activity, number of places, and number of children registered 

1 För år 1968—1970 avses de barnstugor som var i full verksamhet den 30 juni, medan för år 1971—1974 avses de barnstugor som var i full verksamhet i början 
av april. År 1968—1970 redovisas antalet inskrivna barn på gemensam barnstugeavdelning under daghemsverksamhet, medan för år 1971—1974 redovisas dessa dels 
under daghemsverksamhet, dels under lekskoleverksamhet med utgångspunkt från vistelsetid per dag. För år 1972, 1973 och 1974 redovisas dessa även under fritids
hemsverksamhet. 
2 Daghem, fritidshem och lekskolor kombineras ofta inom en institution, varför summan av dessa överstiger antalet barnstugor totalt. 
3 För år 1968 kan de barn som är inskrivna på gemensam barnstugeavdelning ej fördelas efter ålder utan ingår bara i totala antalet inskrivna barn. 
1 Exkl 74 barnstugor med olika verksamhetsformer och med gemensamt utnyttjande av lokalen. Antalet inskrivna daghemsbarn, fritidshemsbarn och lekskole
barn i dessa var 1 067, 1 232 resp 1 580. 
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Tabell J 2 Barnstugor 1973/74 fördelade efter typ, antal avdelningar och storlek 
Children's day-homes 1973/74 distributed by type, number of sections, and size 
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Tabell J 3 Barnstugor 1973/74 fördelade efter typ, antal fastställda platser och inskrivna barn 

Children's day-homes 1973/74 distributed by type, number of places, and number of children registered 

1 Inskrivna barn på barnstugor med olika verksamhetsformer och med gemensamt utnyttjande av lokalen redovisas under resp verksamhetsform. 
2 Med syskongrupp menas en grupp barn i blandade åldrar omfattande minst 4 årsklasser. 



108 Barnstugor 

Tabell J 4 Barnstugor 1973/74 fördelade efter huvudman, län och kommunstorlek 
Children's day-homes 1973/74 distributed by body or person responsible, county, 
and size of municipality 
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Tabell J 5 Barnstugeavdelningar 1973/74 efter typ av barnstuga, län, kommunstor
lek och huvudman 
Children's day-home sections 1973/74 by type, county, size of municipality, and 
by body or person responsible 
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Tabell J 6 Barnstugor med daghemsverksamhet 1973/74. Antal platser och in
skrivna barn, länsvis och efter kommunstorlek 
Children's day-homes with day-nurseries 1973/74. Number of places and children 
registered by county, and size of municipality 

1 Med syskongrupp menas en grupp barn i blandade åldrar omfattande minst 4 årsklasser. 
2 Inklusive ett fåtal barn födda år 1966. 
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Tabell J 7 Barnstugor med fritidshemsverksamhet 1973/74. Antal platser och in
skrivna barn, länsvis och efter kommunstorlek 
Children's day-homes with recreation-centres 1973/74. Number of places and 
children registered by county, and size of municipality 

1 Inklusive ett fåtal barn födda år 1967. 
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Tabell J 8 Barnstugor 1973/74. Andelen inskrivna barn i barnstugor efter 
verksamhetsform, länsvis 
Children's day-homes 1973/74. Proportion of children registered at children's 
day-homes, by type of activity and by county 

8 — Socialvården 1974 
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Tabell J 9 Barnstugor med lekskoleverksamhet 1973/74. Antal platser och 
inskrivna barn, länsvis och efter kommunstorlek 
Children's day-homes with nursery-schools 1973/74. Number of places and 
children registered by county, and size of municipality 

1 Inklusive ett fåtal barn födda år 1966. 
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Tabell J 10 Barnstugor med gemensam barnstugeavdelning 1973/74. Antal platser 
och inskrivna barn, länsvis och efter kommunstorlek 
Children's day-homes with combined day-home sections 1973/74. Number of 
places and children registered by county, and size of municipality 
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Tabell J 11 Barnstugor 1973/74 efter antal timmars öppethållande per dag 

Children's day-homes 1973/74 by the number of hours a day they are open 

Tabell J 12 Barnstugor (utom lekskolor) 1973/74 efter öppningstid 
Children's day-homes (excluding nursery-schools) 1973/74 by the time they open 
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Tabell J 13 Barnstugor (utom lekskolor) 1973/74 efter stängningstid 

Children's day-homes (excluding nursery-schools) 1973/74 by the time they close 

Tabell J 14 Barnstugor 1973/74 efter antal dagars öppethållande per år 
Children's day-homes 1973/74 by the number of days they are open a year 
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Tabell J 15 Barnstugor 1973/74. Antal anställda fördelade efter verksamhetsform, 
länsvis 
Children's day-homes 1973/74. Number of employees distributed by type of 
activity, by county 

1 Inklusive föreståndare. 
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Tabell J 16 Barnstugor 1973/74. Antal anställda fördelade efter funktion och typ av barnstuga 
Children's day-homes 1973/74. Number of employees distributed by function and type of children's day-home 

1 Inklusive föreståndare. 
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Tabell J 17 Barnstugor 1973/74. Antal anställda fördelade efter utbildning och verksamhetsform 

Children's day-homes 1973/74. Number of employees distributed by training and type of activity 

1 Inklusive föreståndare. 
- Avser personal i arbete med barn; inklusive föreståndare. 
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Tabell J 18 Barnstugor 1973/74 med lekskolegrupp i verksamhet 2—3 dagar per vecka. 
Antal barnstugor, avdelningar, inskrivna barn och anställda, länsvis 
Children's day-homes 1973/74 with nursery-school group activites 2—3 days 
a week. Number of children's day-homes, sections, children registered and em
ployees, by county 
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FAMILJEDAGHEM 

Family day-homes 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Antalet inskrivna barn i kommunala familje
daghem den 1 oktober 1974 var 59 678. Det
ta är en ökning med 18 % jämfört med 1 ok
tober 1973. Antalet förskolebarn (barn 
under 7 år) i familjedaghem uppgick till 
43 513 eller 73 % av samtliga familjedag
hemsbarn. De flesta eller 96 % av familje
daghemsbarnen var under 10 år. 

Antalet kommunala familjedaghem med 
dagbarn den 1 oktober 1974 uppgick till 
27 426. 58 % av dessa familjedaghem hade 
enbart tillsyn av förskolebarn. 

Kommunala familjedaghem fanns i okto
ber 1974 i 231 eller 83 % av rikets 278 
kommuner. 

6 % av samtliga förskolebarn var in
skrivna i familjedaghem den 1 oktober 1974. 
Andelen varierade dock betydligt mellan 
olika delar av landet. Vid jämförelse kom
munvis var mellan 0 % och 17 % av 
kommunernas förskolebarn inskrivna. 

Bakgrand 

I denna årsbok redovisas de familjedaghem 
där dagbarnvårdaren den 1 oktober 1974 var 
anställd av kommun enligt kollektivavtal 
och där barn samtidigt stod under dagbarn-
vårdarens tillsyn. Således ingår inte de famil
jedaghem där dagbarnvårdaren hade annat 
anställningsförhållande än ovanstående eller 
de familjedaghem som inte hade barn under 
tillsyn den 1 oktober 1974. 

1 tabellerna K 2 och K 3 har jämförelse 
gjorts mellan antal barn i familjedaghem och 

Summary 

The number of children registered at family 
day-homes on 1st October 1974 was 59,678, 
a 18 % increase compared with 1st October 
1973. The number of pre-school children 
was 43,513 or 73 % of all children at family 
day-homes. 96 % of children at family day-
homes were younger than 10 years old. 

The number of family day-homes on 1st 
October 1974 was 27,426. In 58 % of these 
homes only pre-school children were being 
cared for. 

In 83 % or 231 of the country's 278 mu
nicipalities there were family day-homes in 
operation in October 1974. 

6 % of all pre-school children were regis
tered at family day-homes on 1st October 
1974. The proportion varied considerably in 
different parts of the country. In a compari
son by municipality between 0 % and 17 % 
of the communes pre-school children were 
registered. 

Background 

The figures in this Yearbook relate to family 
day-homes on 1st October 1974 where the 
person in charge was employed by the local 
authority, the municipality, in accordance 
with a collective pay agreement and where she 
had children in here care. Family day-homes 
where the person in charge had different 
conditions of employment or where no child
ren were being cared for on 1st October 
1974 have not been included. 

In tables K 2 and K 3 a comparison has 
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samtliga barn. Uppgiften om samtliga barn 
har hämtats från registret över totalbefolk
ningen (RTB) och avser förhållandena den 
1 juli 1974. 

Med annan barnavårdsutbildning avses i 
tabellerna sådan utbildning som beträffande 
utbildningens längd överstiger barnskötar-
utbildningen (34 veckor) och beträffande 
innehållet är relativt likartad. 

Statistiken över familjedaghemmen bygger 
på uppgifter som barnavårdsnämnderna/ 
sociala centralnämnderna årligen insänder 
till statistiska centralbyrån. 

Utöver nedstående uppgifter finns även 
redovisning på kommunnivå. 

been made between the number of children 
in family day-homes and the total number of 
children. The data on the total number of 
children, which relate to conditions on 1st 
July 1974, have been abstracted from the 
Register of the Total Population (RTB). 

"Some other child-care training" is taken 
in the tables to be training longer in duration 
than that for childrens nurses (34 weeks) and 
one of a comparable nature. 

The statistics of the family day-homes are 
based on data sent annually by the Child 
Welfare Committees/Central Social Com
mittees to the National Central Bureau of 
Statistics (SCB). 

Besides the following data, data on a mu
nicipal level has been published. 

Tabeller 

K 1. Familjedaghem den 1 oktober 1974 för
delade efter antal dagbarn per familje
daghem, länsvis 

K 2. Antal dagbarn födda år 1968—1974 i 
familjedaghem den 1 oktober 1974, 
länsvis 

K 3. Antal dagbarn födda år 1960—1967 i 
familjedaghem den 1 oktober 1974, 
länsvis 

K 4. Familjedaghem den 1 oktober 1974. 
Antal dagbarnvårdare fördelade efter 
utbildning, länsvis 

K 5. Familjedaghem den 1 oktober 1974 för
delade efter antal egna barn per familje
daghem, länsvis 

K 6. Familjedaghem den 1 oktober 1974 för
delade efter antal dagbarn per familje
daghem och dagbarnvårdarens utbild
ning 

K 7. Familjedaghem den 1 oktober 1974. 
Antal dagbarn per familjedaghem och 
dagbarnens ålder 

Tables 

K 1. Family day-homes on 1st October 1974 
distributed by number of children per 
family day-home, by county 

K 2. Number of children born 1968—1974 at 
family day-homes on 1st October 1974, 
by county 

K 3. Number of children born 1960—1967 at 
family day-homes on 1st October 1974, 
by county 

K 4. Family day-homes on 1st October 1974. 
Number of family child-minders distri
buted by education, by county 

K 5. Family day-homes on 1st October 1974 
distributed by number of own children 
per family day-home, by county 

K 6. Family day-homes on 1st October 1974 
distributed by number of children per 
family day-home and by the child-
minders education 

K 7. Family day-homes on 1st October 
1974. Number of children per family 
day-home and children's age 
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K 8. Familjedaghem den 1 oktober 1974 för
delade efter antal dagbarn och antal 
egna barn per familjedaghem 

K 9. Familjedaghem den 1 oktober 1974 för
delade efter dagbarnvådarens utbild
ning och ålder 

K 8. Family day-homes on 1st October 1974 
distributed by number of children at 
day-homes and number of own children 
per family day-home 

K 9. Family day-homes on 1st October 1974 
distributed by the child-minder's edu
cation and age 

List of terms 
annan barnavårds-
utbildning 

anställda 
anställningstid 
antal 
barn/barnens 
barnskötarutbildning 
dagbarn 

dagbarnvårdare 
egna barn 

ej 
eller flera 
familjedaghem 
födda 
förskolebarn 
förskollärarutbildning 

some other child-care 
training 

employed 
period of employment 
number 
children/children's 
children's nurse training 
children at (family) 
day-home 

family child-minder 
own children 
not 
or more 
family day-homes 
born 
nursery-school children 
nursery-school teacher 
training 

genomgått dagbarn-
vårdarkurs 

genomsnittlig(a) 
hela riket 
i %av 
kommun/kommuner 
län 
med 
mindre än 
månad 
per 
samtliga 
summa 
uppgift saknas 
utan särskild barna
vårdsutbildning 

utbildning 
ålder 
år 

attended a family child-
minder's course 

average 
the whole country 
as a percentage of 
commune/communes 
county 
with 
less than 
month 
per 
all 
total 
data not available 
no special child-care 
training 

education 
age 
year 

9 — Socialvärden 1974 
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Tabell K 1 Familjedaghem den 1 oktober 1974 fördelade efter antal dagbarn per familjedaghem, länsvis 
Family day-homes on 1st October 1974 distributed by number of children per family day-home, by county 
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Tabell K 2 Antal dagbarn födda år 1968—1974 i familjedaghem den 1 oktober 1974, länsvis 
Number of children born 1968—1974 at family day-homes on 1st October 1974, by county 

1 Födda år 1968—1974 = förskolebarn. 
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Tabell K 3 Antal dagbarn födda år 1960—1967 i familjedaghem den 1 oktober 1974, länsvis 
Number of children born 1960—1967 at family day-homes on 1st October 1974, by county 

1 Födda år 1960—1967 = skolbarn. 
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Tabell K 4 Familjedaghem den 1 oktober 1974. Antal dagbarnvårdare fördelade efter utbildning, länsvis 

Family day-homes on 1st October 1974. Number of family child-minders distributed by education, by county 
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Tabell K 5 Familjedaghem den 1 oktober 1974 fördelade efter antal egna barn per 
familjedaghem, länsvis 
Family day-homes on 1st October 1974 distributed by number of own children 
per family day-home, by county 
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Tabell K 6 Familjedaghem den 1 oktober 1974 fördelade efter antal dagbarn per 
familjedaghem och dagbarnvårdarens utbildning 
Family day-homes on 1st October 1974 distributed by number of children per 
family day-home and by the child-minder's education 
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Tabell K 7 Familjedaghem den 1 oktober 1974. Antal dagbarn per familjedaghem 
och dagbarnens ålder 
Family day-homes on 1st October 1974. Number of children per family day-home 
and the children's age 

Tabell K 8 Familjedaghem den 1 oktober 1974 fördelade efter antal dagbarn och 
antal egna barn per familjedaghem 
Family day-homes on 1st October 1974 distributed by number of children at 
day-homes and number of own children per family day-home 
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Tabell K 9 Familjedaghem den 1 oktober 1974 fördelade efter dagbarnvårdarens utbildning och ålder 

Family day-homes on 1st October 1974 distributed by the child-minder's education and age 
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UNGDOMSVÅRDSSKOLOR 

Youth welfare schools 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Antalet ungdomsvårdsskolor uppgick vid 
slutet av år 1974 till 20 med 636 disponibla 
platser. Av skolorna var 15 yrkesskolor och 
5 skolhem. Under år 1974 intogs 332 elever 
och utskrevs 509. Antalet den 31.12.1974 in
tagna elever för vård inom skola uppgick till 
473 och för vård utom skola till 604. 

Bakgrund 

Ungdomsvårdsskolorna inrättas och drivs 
av staten och har som uppgift att bereda 
vård, fostran och utbildning åt dem som om
händertagits för samhällsvård och inskrivits 
som elever vid skolorna. 

Det finns två olika typer av skolor, näm
ligen skolhem för barn i skolpliktig ålder 
samt yrkesskolor för ungdom som avslutat 
sin skolgång. Vården av eleverna äger rum 
inom eller utom skola. Vid vård utom skola 
överlämnas eleven till enskilt hem, inackor
deringshem, annan anstalt e d, dock icke 
till sitt föräldrahem. 

Ungdomsvårdsskolorna lämnar varje vecka 
eller i vissa fall varje månad uppgifter till 
socialstyrelsen, som beslutar om intagning 
på skolorna. Bearbetning av uppgifterna 
sker inom statistiska centralbyrån i en över
siktlig månadsstatistik och en utförligare 
årsstatistik, som är en bearbetning av de 
under året registrerade individualuppgif-
terna. 

Summary 

At the end of 1974 there were 20 youth wel
fare schools with 636 available places. 15 of 
the schools were vocational schools and 5 
approved schools. In 1974 332 pupils entered 
these schools and 509 pupils were discharged 
from them. At the end of the year there were 
473 inmates for care at the schools and 604 
for care outside the schools. 

Background 

The state establishes and operates youth 
welfare schools whose purpose is to provide 
the care, upbringing and education of those 
taken in charge for social care and entered 
as pupils in these schools. There are two 
different kinds of schools, viz. school-homes 
for children of compulsory school age and 
vocational schools for young people who 
have finished compulsory schooling. Child
ren can either be cared for in or out of 
school. In the latter case the pupil is sent to 
a private home, boarding home, other 
institution etc, but not to his own home. 

The youth welfare schools send particulars 
every week, or in some cases every month, 
to the National Board of Health and Wel
fare, which is the authority that decides on 
admissions to these schools. The National 
Central Bureau of Statistics processes these 
data, compiling summarised monthly statis
tics and more detailed annual statistics, 
which are obtained by processing the data 
on individuals registered during the year. 
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Tabeller 

L 1. Ungdomsvårdsskolorna vid slutet av 
1965—1974 

L 2. Ungdomsvårdsskoleelevernas ålder, 
1974 

L 3. Under 1974 nytillkomna ungdoms
vårdsskoleelever och den 31 december 
1974 intagna elever efter missanpass
ningssymtom, som föranlett ansökan 
om intagning, och efter storstadsom
råde 

L 4. Under 1974 nytillkomna ungdoms
vårdsskoleelever efter tidigare av 
barnavårdsnämnd vidtagna åtgärder, 
tidigare placeringar, vistelse vid tiden 
för intagningen och efter storstads
område 

L 5. Nytillkomna ungdomsvårdsskoleelever 
1974 efter typ av intagning och place
ring 

L 6. Vårdtid för ungdomsvårdsskoleelever 
utskrivna enligt 67 § BvL, 1974 

L 7. Återtagningar för vård inom skola av 
ungdomsvårdsskoleelever 1974, efter 
anledning till återtagning 

L 8. Placeringar och omplaceringar i vård 
utom skola 1974, efter vistelsemiljö och 
sysselsättning 

L 9. Placeringar och omplaceringar i vård 
utom skola av ungdomsvårdsskole
elever 1974, länsvis 

L 10. Permission och annan frånvaro (utom 
avvikningar) ett dygn eller mer med 
återkomst, 1974 

L 11. Avvikningar med återkomst under 
1974, efter frånvarotid. 

Tables 

L 1. Youth welfare schools at the end of the 
year, 1965—1974 

L 2. Pupils in youth welfare schools by age 
etc. 1974 

L 3. Pupils in youth welfare schools classi
fied by reason for detention. Pupils 
admitted in 1974 and pupils cared for 
at schools at the end of the year, by 
metropolitan area 

L 4. Youth welfare school pupils admitted 
in 1974. Previous actions taken by the 
child welfare boards, where previously 
placed, etc. Pupils distributed by 
metropolitan area 

L 5. Youth welfare school pupils admitted 
in 1974 by type of admission and 
placement 

L 6. Duration of stay in youth welfare 
schools for pupils discharged in ac
cordance with Section 67, the Child 
Welfare Act, 1974 

L 7. Re-admissions of youth welfare school 
pupils for care at a school, 1974, by 
reason for re-admission 

L 8. Pupils placed and re-placed for care 
outside a school in 1974 by type of 
home or institution and occupation 

L 9. Number of times youth welfare schools 
pupils placed and replaced for care out
side a school in 1974, by county 

L 10. Leave and other periods of absence 
(except cases of absconding) of 24 
hours or more, with returns, in 1974 

L 11. Number of cases of pupils absconding, 
with returns, in 1974, by period of 
absence. 

List of terms 

antal 
därav 
elever 

number 
of which 
pupils 

flickor 
intagna 
län 

girls 
inmates 
county 
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nytillkomna 
pojkar 
riket 
s:a 
samtliga 
skola/skolor 
skolhemselever 

Stor-Stockholm 
totalt 
yrkesskoleelever 

övrigt, övriga 
fordonstillgrepp 
skadegörelse 
andra förmögenhetsbrott 

new cases 
boys 
the country 
sum, total 
all 
school, schools 
pupils in approved 
schools 

Greater-Stockholm 
total 
pupils in vocational 
schools 

other, others 
theft of vehicle 
damage 
other crimes against 
property 

aggression och vålds
handling mot person 

missbruk av alkohol 
missbruk av thinner 
el likn 

missbruk av narkotika 
el läkemedel 

prostitution, sedeslöst 
levnadssätt 

bristande arbetsanpass
ning 

skolskolk, disciplin
problem i skolan 

avvikningar 

aggression and assault 
against another person 

abuse of alcohol 
abuse of thinner, etc 

abuse of narcotics or 
drugs 

prostitution, immoral 
living 

inability to settle down 
to work 

truancy, severe mis
behavior at school 

cases of absence, 
absconding 

Terms not given above 
Tabell L1 

antal disponibla platser 

därav för pojkar 
intagna på skolorna 
vårdade utom skola 

Tabell L 2 
inom skola 
utom skola 
antal under 1974 
nytillkomna elever 

ålder = redogörelseår -
- födelseår 

Tabell L 3 
missanpassningssymptom 
som föranlett ansökan 
om intagning 

Tabell L 4 

efter av barnavårds
nämnd tidigare 
vidtagna åtgärder 

the number of available 
places 

of which for boys 
inmates, those admitted 
cared for outside the 
school 

at school 
outside the school 
number of new cases in 

1974 
age = reporting year -

- year of birth 

reason for detention 

by previous measures 
decided by a Child 
Welfare Board 

psykiatrisk utredning 
övriga förebyggande 
åtgärder enl. 26 § Bvl 

omhändertagna för 
utredning (30 § BvL) 

tidigare omhändertagna 
för samhällsvård 
(29 el 31 § BvL) 

tidigare placeringsfomer 
fosterhem, enskilt hem 

barnhem, ungdomshem 

ungdomsvårdsskola 
psykiatrisk klinik 
annan anstalt 
vistelse vid tiden för 
intagning 

föräldrahem, egen bostad 

under utredning på 
ungdomsvårdsskola 

polis, häkte 

psychiatric investigation 
other preventive meas

ures according to Sec. 
26 of Child Welfare Act 

taken in charge for 
investigation (under 
Sec. 30 CWA) 

previously taken in 
charge for public care 
(Sec. 29 & 31 in CWA) 

previous placements 
foster-home, private 
home 

children's home, young 
people's hostel 

youth welfare school 
psychiatric clinic 
other institution 
place of residence when 

admitted 
parents' home, own 
residence 

under investigation at 
youth welfare school 

police station, in custody 
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Tabell L 5 

typ av intagning 
intagna för reell 
observation 

intagna för övrig 
observation 

inskrivna 
placerade enligt social
styrelsens beslut på 

specialavd 
annan avd 

Tabell L 6 
samtliga utskrivna 
antal dagar i genomsnitt 

på skola 
utom skola 
hela vårdtiden 
därav första vårdtid 

därav med bibehållen 
samhällsvård 

utskrivna enl 

Tabell L 7 
antal återtagningar 

antal elever som åter-
tagits 

anledning till återtagning 
kriminell handling 
missbruk av alkohol, 
thinner o d 

missbruk av narkotika, 
läkemedel 

awiken 
misskött arbete, skola 

annat asocialt beteende 

återtagen för 
omplacering 
utom skola 

type of admission 
admitted for general 

observation 
admitted for other 
observation 

admitted 
placed after a decision 
of the National Board 
of Health and Welfare 
in a 

special section 
another section 

all pupils discharged 
number of days on an 
average 

at the school 
outside the school 
whole period of care 
of which first period of 
care 

of which remaining in 
public care 

discharged according to 

number of re-admissions 

number of pupils re
admitted 

reason for re-admission 
criminal act 
abuse of alcohol, 
thinner, etc 

abuse of narcotics, 
drugs 

absent 
inability to comply 

with discipline at 
school, at work 

some other asocial 
behaviour 

re-admitted for place
ment outside the 
school 

Tabell L 8 

antal elever som 

placerats 
i vård utom skola 
därav nyplacerade 

första vårdtid inom 
skola för nyplacerade 

antal dagar i genomsnitt 
vistelsemiljö 

antal placeringar 
familjevårdshem 
annan enskild miljö 
inackorderingshem, 
hospits 

utskrivningsavdelning 
annan kollektiv miljö 

annan placering 

sysselsättning 
förvärvsarbete 
skola/utbildning 
övrigt 
antal omplaceringar 
antal omplacerade elever 

Tabell L10 

antal beviljade 
permissioner 

därav omfattande dagar 
medeltal dagar per 
permission 

antal fall av annan 
frånvaro 

vård vid 
psyk klinik 
epidemisjukhus 

annan somatisk vård 
anhållen/häktad 

number of pupils placed 

for care outside a school 
of which placed for the 
first time 

first period of care 
within the school for 
those placed for the 
first time 

average number of days 
type of home or institu
tion 

number of placements 
family home 
some other private home 
hostel 

discharge section 
some other collective 
residential form 

some other form of 
placing 

occupation 
employment 
school, education 
some other activity 
number of replacements 
number of pupils re
placed 

number of requests for 
leave granted 

length in days 
average number of days 
per leave 

number of cases of 
absence (excl. leave) 

for care in 
psychiatric clinic 
hospital for infectious 
diseases 

some other somatic care 
apprehended/placed in 
custody 
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medeltal frånvarodagar 
per fall av annan 
frånvaro 

Tabell L11 

antal avvikningar 

average number of days 
absent per cases of 
absence (excl. leave) 

number of cases of 
pupils absconding 

därav med återkomst 

samma dag 
medeltal awiknings-
dagar per awikning 

of which, those 
returning 

the same day 
average number of days 
pupils absconded on 
each occasion 
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Tabell L 1 Ungdomsvårdsskolorna vid slutet av 1965—1974 
Youth welfare schools at the end of the years 1965—1974 

1 Intagning på ungdomsvårdsskola kan ske genom inskrivning som elev vid skolan eller genom intagning för 
observation. 

Tabell L 2 Ungdomsvårdsskoleeleverna efter ålder m m 1974 
Pupils in youth welfare schools by age etc, 1974 

Ålder = redogörelseår — födelseår. 
Avser i huvudsak elever som befriats från skolgång. 
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Tabell L 3 Under 1974 nytillkomna ungdomsvårdsskoleelever och den 31 december 1974 intagna elever efter 
missanpassningssymptom, som föranlett ansökan om intagning, och efter storstadsområde1 

Pupils in youth welfare schools classified by reason for detention. Pupils admitted in 1974 and pupils cared for at 
schools at the end of the year, by metropolitan area 

1 Fördelning efter den omhändertagande barnavårdsnämndens belägenhet. — 2 Bruttoredovisning (en elev kan ha flera missanpassningssymtom). 

10 —
 Socialvården 1974 
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Tabell L 4 Under 1974 nytillkomna ungdomsvårdsskoleelever efter tidigare av barnavårdsnämnd vidtagna åt
gärder, tidigare placeringar, vistelse vid tiden för intagningen och efter storstadsområde1 

Youth welfare school pupils admitted in 1974. Previous action taken by the child welfare boards, previous place
ments etc. Pupils distributed by metropolitan area 

1 Fördelning efter den omhändertagande barnavårdsnämndens belägenhet. — 2 Bruttoredovisning (en elev kan redovisas på mer än en rad). 
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Tabell L 5 Nytillkomna ungdomsvårdsskoleelever 1974 efter typ av intagning och 
placering 
Youth welfare school pupils admitted in 1974 by type of admission and place
ment 

1 Med reell observation avses intagning för observation och närmare utredning om ungdomsvårdsskolans 
lämplighet som vårdform i det aktuella fallet. Observationstiden är max 2 mån. 
2 En elev intages för övrig observation endera p g a ofullständig ansökan t ex att läkarintyg saknas eller p g a 
att omhändertagandebeslutet överklagats. 
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Tabell L 6 Vårdtid för ungdomsvårdsskoleelever utskrivna enligt 67 § BvL, 1974 
Duration of stay in youth welfare schools for pupils discharged in accordance with 
Section 67, the Child Welfare Act, 1974 

1 Ändamålet med vården får anses uppnått. 
2 Eleven behöver vård, fostran el utbildning, som bättre kan beredas på annat sätt än genom ungdomsvård
skolans försorg. 
3 Eleven intagits i fångvårdsanstalt. 
4 Utskrivning skall ske senast när eleven fyller 20 år eller, om han omhändertagits för samhällsvård efter fyllda 
17 år, senast 3 år efter omhändertagandet. 
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Tabell L 7 Återtagningar för vård inom skola av ungdomsvårdsskoleelever 1974, 
efter anledning till återtagning 
Re-admissions of youth welfare school pupils for care at a school 1974, by 
reason for re-admission 

Tabell L 8 Placeringar och omplaceringar i vård utom skola 1974, efter vistelse
miljö och sysselsättning 
Pupils placed and re-placed for care outside a school in 1974, by type of home or 
institution and occupation 
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Tabell L 9 Placeringar och omplaceringar i vård utom skola av ungdomsvårds
skoleelever 1974, länsvis 
Number of times youth welfare school pupils placed and re-placed for care out
side a school in 1974, by county 

1 Placeringslän, dvs län inom vilket elever placerats för vård. 
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Tabell L 10 Permission och annan frånvaro (utom avvikningar) ett dygn eller mer 
med återkomst 1974 
Leave and other periods of absence (except cases of absconding) of 24 hours or 
more, with returns, in 1974 

Tabell L 11 Avvikningar med återkomst under 1974, efter frånvarotid 
Number of cases of pupils absconding, with returns, in 1974, by period of 
absence 
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NYKTERHETSVÅRD 
Care of inebriates 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Antal personer med vilka nykterhetsnämn
derna tog befattning 1974 uppgick till 64 118 
vilket innebär en minskning med 2,0 % i 
jämförelse med föregående år. 38 639 per
soner var föremål för endast undersökning. 

Antalet intagningar på allmänna vård
anstalter för alkoholmissbrukare var under 
året 3 158 och på enskilda anstalter 4 517. 
Den genomsnittliga vårdtiden var vid all
männa anstalter 156 dagar. Motsvarande 
siffra för de enskilda anstalterna var 64 
dagar. 

Bakgrund 

Enligt nykterhetsvårdslagen (NvL) har sam
hället skyldighet att ingripa när någon 
missbrukar alkoholhaltiga drycker till up
penbar skada för sig själv eller annan. 

Har social centralnämnd/nykterhets
nämnd i en kommun fått kännedom om att 
någon missbrukar alkohol skall skyndsam 
undersökning ske. Det grundläggande syftet 
med undersökningen är att klargöra om det 
föreligger sådana omständigheter att åt
gärder enligt NvL kan vidtagas. Framgår det 
av undersökningen att så är fallet kan olika 
hjälpåtgärder sättas in (14 § NvL), t ex att 
söka förmå den som missbrukar alkohol att 
fortlöpande upprätthålla förbindelse med 
social centralnämnd/nykterhetsnämnd eller 
utsedd person, hjälpa honom till anställning 
eller förmå honom ingå i nykterhetsförening 
eller uppsöka läkare. 

Framgår det av undersökningen att en 

Summary 

In 1974 the Temperance Boards dealt with 
the case of 64,118 people, this sum being 
a 2.0 % decrease on the previous year. 
38,639 of the cases were merely investigation. 

There were 3,158 admissions to public in
stitutions for inebriates during the year and 
4,517 admissions to private institutions. 
The average time of care was 156 days at 
public institutions. The corresponding num
ber for private institutions was 64 days. 

Background 

According to the Temperance Act the com
munity is under an obligation to intervene 
when anyone is found to be misusing alco
holic beverages to the obvious detriment of 
himself or some other person. 

If a Central Social Board/Temperance 
Board in a commune becomes aware that 
a certain person is misusing alcoholic 
beverages, it is to order an investigation into 
the matter without delay. The basic aim of 
such an investigation is to discover if there 
are any circumstances that may warrant 
action under the Temperance Act. If the in
vestigation shows that this is the case, 
recourse can be had to various assistance 
measures (Section 14)1 e.g. an attempt can 
be made to persuade the person misusing 
alcohol to keep constantly in touch with 

1 All section references are to the Temperance Act. 
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person missbrukar alkohol så svårt att han 
är "hemfallen" åt sådant missbruk (den s k 
generalindikationen) och om dessutom minst 
en av de i NvL angivna sociala skadeverk
ningarna (de s k specialindikationerna) är 
för handen och kan sägas vara en följd av 
missbruket, eller om en person är hemfallen 
åt alkoholmissbruk och under den senaste 
tvåårsperioden blivit dömd för minst tre 
fylleriförseelser eller liknande eller för ett 
kringflackande liv, kan övervakning enl 15 § 
NvL komma i fråga. 

Föreligger ovan nämnda förutsättningar 
för övervakning, och hjälpåtgärder eller 
övervakning varit otillräckliga, eller hjälp
åtgärder eller övervakning uppenbarligen 
skulle vara gagnlösa, eller försök med hjälp
åtgärder eller övervakning med hänsyn till 
den alkoholmissbrukandes farlighet ej kan 
avvaktas, må intagning på allmän vårdanstalt 
för alkoholmissbrukare ske (18 § NvL). 
I samband med detta beslut om tvångsin
tagning kan villkorligt anstånd beviljas 
(35 § NvL). I samband med anståndet skall 
den som beslutet avser sättas under över
vakning (36 § NvL). 

Övervakning skall i regel ske även vid 
försökspermission och utskrivning från 
anstalt. Denna, efter ett intagningsbeslut 
anordnade övervakning, kan kombineras 
med lydnadsföreskrifter. Övervakning efter 
utskrivning får pågå högst ett år. Om den 
utskrivne under denna tid missbrukar 
alkoholhaltiga drycker och undandrager sig 
övervakning eller bryter mot meddelade 
lydnadsföreskrifter kan han återintagas i 
anstalt (55 § NvL). 

I 58 § NvL ges möjlighet till frivillig intag
ning på anstalt för den som är hemfallen åt 
alkoholmissbruk. Någon specialindikation 
behövs inte i detta fall. 

Det bör framhållas att statistiken endast 
redovisar personer som varit föremål för 
registrerade åtgärder enligt nykterhetsvårds-
lagen. Alkoholmissbrukare som t ex be
handlas inom sjukvården utan tillämpning 

the Central Social Board/the Temperance 
Board or a specially appointed person, he 
can be helped to obtain employment or 
persuaded to join a temperance association 
or to seek medical attention. 

If the investigation shows that a person is 
misusing alcohol to such a degree that he 
has become addicted to its use (the "general 
indication") and if, in addition, at least one 
of the detrimental social effects set out in 
the Temperance Act (the "special indica
tions") are apparent and may be said to be 
a consequence of the misuse of alcohol, or if 
a person has become addicted to drink and 
during the last two-year period has been 
sentenced on at least three occasions on 
a charge of being under the influence of 
drink or on a similar charge or for leading 
a vagrant life, recourse may be had to 
probation pursuant to Section 15. 

If it turns out that the above pre-condi
tions for probation, and assistance or proba
tion are inadequate, or that assistance 
or probation would obviously be of no 
avail, or that the outcome of attempts 
with assistance or probation can not 
be awaited in view of the dangerousness 
of the inebriate, the latter may be admitted 
to a public institution for inebriates (Section 
18). A provisional respite may be granted in 
conjunction with this decision on compul
sory committal to an institution (Section 35). 
When such a respite is granted, the person 
concerned is to be put on probation (Sec
tion 36). 

A person is as rule also put on probation 
when he is given leave on a trial basis or 
when discharged from an institution. Proba
tion granted after a decision on compulsory 
committal to an institution, may be com
bined with directives which the inebriate is 
under an obligation to obey. Probation after 
discharge may be, at most, one year in 
duration. If the person discharged has mis
used alcoholic beverages and has refused to 
submit to probation or is guilty of a breach 
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av nykterhetsvårdslagen ingår således ej i 
statistiken. 

Statistiken över undersöknings- och hjälp-
åtgärdsfallen (Tab M 1—-M 2, M 7) baseras 
på uppgifter från de kommunala nykterhets
nämndernas årsberättelser, i vilka de lämnar 
uppgifter angående omfattningen av sin 
verksamhet. 

Statistiken över personer med beslut enligt 
15, 18, 36, 54, 55 och 58 § NvL (Tab M 1— 
M 6, M 8—M 17) baseras på uppgifter som 
lämnas successivt under året till statistiska 
centralbyrån. 

of the directives issued in regard to him, he 
may be re-admitted to an institution (Sec
tion 55). 

Section 58 enables a person who has 
become addicted to drink to be admitted 
voluntarily to an institution. No special 
indications are required in this instance. 

It should be noted that the statistics only 
relate to persons who have been made the 
object of action taken in accordance with 
the Temperance Act. When the Temperance 
Act has not been applied, inebriates receiving 
medical treatment in hospital or within the 
public health system are not consequently 
covered by the statistics. 

Tabeller 

M 1. Personer som varit föremål för åtgär
der enligt nykterhetsvårdslagen (NvL) 
1965—1974. 

M 2. Personer under 25 år som varit före
mål för åtgärder enligt nykterhets
vårdslagen (NvL) 1965—1974. 

M 3. Personer som varit föremål för över
vakning eller intagning på allmän 
vårdanstalt för alkoholmissbrukare, 
1970—1974. 

M 4. Intagningar på vårdanstalter för alko
holmissbrukare, 1969—1974. 

M 5. Personer som varit föremål för åt
gärder enligt nykterhetsvårdslagen 
(NvL) efter kommunstorlek, typ av 
åtgärd samt efter kön och ålder, 1974. 

M 6. Personer som varit föremål för åt
gärder enligt nykterhetsvårdslagen 
(NvL), efter län, storstadsområde, 
riksområde och typ av åtgärd, 1974. 

M 7. Antal åtgärder för personer som varit 
föremål för hjälpåtgärder enligt 14 § 
NvL 1974, länsvis. 

Tables 

M 1. Persons subject to measures accord
ing to the Temperance Act, 
1965—1974. 

M 2. Persons, less than 25 years old, subject 
to measures according to the Temper
ance Act, 1965—1974. 

M 3. Persons subject to supervision or 
admission to a public institution for 
inebriates, 1970—1974. 

M 4. Admissions to institutions for inebri
ates, 1969—1974. 

M 5. Persons subject to measures according 
to the Temperance Act by size of mu
nicipality, type of measure and by sex 
and age, 1974. 

M 6. Persons subject to measures according 
to the Temperance Act, by county, 
metropolitan area, region and type of 
measure, 1974. 

M 7. Number of cases of action taken in 
respect of those the object of assistance 
action according to Sec 14 of the 
Temperance Act, by county, 1974. 
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M 8. Beslut om åtgärder enligt 15, 18, 35, 
55 och 58 § nykterhetsvårdslagen 
(NvL) efter alkoholmissbrukarens 
kön, civilstånd och ålder samt efter 
riksområde och kommunstorlek, 1974. 

M 9. Intagningar på allmänna vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare efter typ av 
intagning, de intagnas ålder, kön, 
civilstånd och nationalitet, 1974. 

M 10. Intagningar på allmänna vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare efter de in
tagnas ålder och efter tidigare anstalts-
vård, 1974. 

M 11. Frivilliga intagningar på allmänna 
vårdanstalter för alkoholmissbrukare 
efter de intagnas kön, civilstånd och 
ålder samt tidigare åtgärder, 1974. 

M 12. Utskrivningar från allmänna vård
anstalter för alkoholmissbrukare efter 
typ av intagning, de utskrivnas kön, 
civilstånd och ålder samt efter tid
punkt för utskrivningen, 1974. 

M 13. Vårdtid och eventuell övervakningstid 
vid utskrivningar från allmänna vård
anstalter för alkoholmissbrukare, efter 
typ av intagning, den utskrivnes kön, 
civilstånd och ålder samt efter tid
punkt för utskrivningen, 1974. 

M 14. Intagningar på allmänna och enskilda 
vårdanstalter för alkoholmissbrukare, 
efter riksområde och kommunstorlek 
och storstadsområde för alkoholmiss
brukarens hemort, 1974. 

M 15. Personer inskrivna på allmänna vård
anstalter för alkoholmissbrukare 31 
december 1974 efter typ av intagning, 
ålder, kön, civilstånd och nationalitet. 

M 16. Intagningar på enskilda vårdanstalter 
för alkoholmissbrukare efter den in-
skrivnes kön, ålder och civilstånd. 
Utskrivningar och vårdtid efter den 
utskrivnes kön och civilstånd, 1974. 

M 17. Intagningar på och utskrivningar från 
enskilda vårdanstalter för alkohol
missbrukare efter personens tidigare 
anstaltsvård, ålder m m, 1974. 

M 8. Decisions according to the Temper
ance Act, Sec 15, 18, 35, 55 and 58, by 
sex, marital status and age of the 
inebriate and by region and size of 
municipality, 1974. 

M 9. Admissions to public institutions for 
inebriates, by type of admission, age, 
sex, marital status and citizenship of 
the inebriate, 1974. 

M 10. Admissions to public institutions for 
inebriates, by age and previous care of 
the inmates, 1974. 

M 11. Voluntary admissions to public in
stitutions for inebriates, by sex, 
marital status and age of the inebriates 
and by previous measures, 1974. 

M 12. Discharges from public institutions 
for inebriates, by type of admission, 
sex, marital status and age of the 
persons discharged and by time of 
discharge, 1974. 

M 13. Time of care and time of supervision 
(if any) at discharges from public 
institutions for inebriates, by type of 
admission, sex, marital status and age 
of the discharged person and by time 
of discharge, 1974. 

M 14. Admissions to public and private 
institutions for inebriates, by region, 
size and metropolitan area of the home 
commune of the inebriate, 1974. 

M 15. Persons enrolled at public institutions 
for inebriates on 31st December 1974 
by type of admission, age, sex, ma
rital status and citizenship. 

M 16. Admissions to private institutions for 
inebriates, by sex, age and marital 
status of the inebriate. Discharges and 
time of care by sex and marital status 
of the inebriate, 1974. 

M 17. Admissions to and discharges from 
private institutions for inebriates, by 
previous care and age of the person 
etc., 1974. 
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List of terms 

allmän vårdanstalt 

antal 
civilstånd 
därav 
ej kyrkobokförda/ 
uppgift saknas 

enbart 
enbart undersökning 
enskild vårdanstalt 

frivillig intagning 
(på allmän anstalt) 

inv (-ånare) 
kvinnor 
kommunstorlek 
kön 
mindre än 6 mån 
mån (-ad) 

public institution for 
inebriates 

number 
marital status 
of which, of whom 
not entered in a parish 
register/no information 

only 
investigation only 
private institution for 
inebriates 

voluntary admission 
(to a public institution) 

inhabitants 
women 
size of municipality 
sex 
less than 6 months 
month 

män 
ogifta 
/personer under 25 år) 
som varit föremål för 

riksområde 
samtliga 
skilda 
totalt 
tvångsintagning enl 18 § 

typ av intagning 
typ av åtgärd 
ålder 
år 
åtgärder 
änklingar 
änkor 
övervakning enl 15 § 

men 
single 
(persons less than 25 
years old) subject to 

region 
all 
divorced 
total 
compulsory admission 
according to Sec 18 

type of admission 
type of measure 
age 
year 
measures 
widowers 
widows 
supervision according to 
Sec 15 

Terms not given above 

Tabell M3 

nytillkomna 
kvarstående 

Tabell M5 

i åldern 

hela riket 

Tabell M6 

län, storstadsområde 

hela riket 
Stor-Stockholm 
förändring sedan 1973 

Tabell M7 

fortlöpande förbindelse 
vård på sjukvårds

inrättning 

new in 
left to 

in the age of 
the whole country 

county, metropolitan 
area 

the whole country 
Greater Stockholm 
change from 1973 

continuous contact 
care in hospital etc 

plats på inackorderings
hem 

vård på enskild 
vårdanstalt 

annan hjälpåtgärd 
i °/0 av antalet personer 
föremål för hjälp-
åtgärder 

Tabell M8 

anstånd med intagning 
enl 35 § meddelat av 

länsstyrelse 

nykterhetsnämnd 
förverkande av anstånd 
med intagning enl 
35 § meddelat av 

återintagning enl 55 § 

place in hostel 

care in private 
institution 

other assistance action 
as % of the number of 
persons subject to 
assistance actions 

probation in lieu of 
commitment according 
to Sec 35 Decision by 

the County Administra
tion 

temperance board 
probation cancelled 
according to Sec 35 
Decision by 

re-admission according 
to Sec 55 
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Tabell M9 

tidigare vård (-ad på) 
nationalitet (ej svensk) 
finsk 
dansk 
norsk 
annan 

Tabell M10 

tidigare anstaltsvård 

gång (-er) 
gånger eller flera 
både (varken) allmän 
och (eller) enskild 
vårdanstalt 

antalet vistelser på 
anstalt 

Tabell Mil 

därav för personer som 
under en tolvmånaders-
period före intagningen 

varit tvångsintagen 

varit frivilligt intagen 

ej varit föremål för 
åtgärd 

Tabell M12 

utan (under) första 
(andra, tredje) försöks-
perm (eller senare) 

utskrivningar med 
övervakning 

previous care (at a) 
citizenship (not Swedish) 
Finnish 
Danish 
Norwegian 
other 

previous institutional 
care 

time (-s) 
times or more 
both (neither) public and 
(nor) private institutions 
for inebriates 

the number of periods 
in institutions 

of which for persons 
who during a 12-month-
period before the 
admission 

have been compulsorily 
admitted 

have been voluntarily 
admitted 

have not been subject 
to any measures 

without (during) first 
(second, third) leave 
(or later) 

discharges with 
supervision 

Tabell Ml 3 

genomsnittliga antalet 
vårddagar för personer 
utskrivna 

utan (under) första 
(andra, tredje) 
försöksperm 
(eller senare) 

genomsnittlig övervak
ningstid efter 
utskrivningen i dagar 

Tabell M14 
statlig 
erkänd 
summa 

Tabell Ml 5 

tidigare vård (-ad på) 
nationalitet (ej svensk) 
finsk 
dansk 
norsk 
annan 

Tabell M16 
intagningar 
utskrivningar 
genomsnittlig vårdtid 

för utskrivna (antal 
dagar) 

Tabell Ml 7 

Se tabell M10 och M16 

average number of days 
of care for persons 
discharged 

without (during) first 
(second, third) 
leave (or later) 

average time of super
vision after the dis
charge, days 

state 
officially recognized 
sum 

previous care (at a) 
citizenship (not Swedish) 
Finnish 
Danish 
Norwegian 
other 

admissions 
discharges 
average time of care 
for discharged persons 
(days) 

See table M10 and M16 
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Tabell M 1 Personer som varit föremål för åtgärder enl nykterhetsvårdslagen (NvL) 
1965—1974 
Persons subject to measures according to the Temperance Act, 1965—1974 

1 Beräkningarna är gjorda på befolkningen mellan 20 och 80 år t o m 1968 och befolkningen över 20 år fr o m 
1969. 
2 15 § NvL: övervakning utan samband med intagningsbeslut. 
18 § NvL: tvångsintagning på allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare. 
36 § NvL: övervakning i samband med villkorligt anstånd med tvångsintagning. 
54 § NvL: övervakning i samband med utskrivning från allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare. 
55 § NvL: återintagning på allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare. 
58 § NvL: frivillig intagning på allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare. 
3 Insamlings- och bearbetningsrutinerna har omlagts from 1969. 
1 I denna siffra ingår ej övervakning enl 54 § NvL. 
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Tabell M 2 Personer under 25 år som varit föremål för åtgärder enl nykterhets-
vårdslagen (NvL) 1965—1974 
Persons, less than 25 years old, subject to measures according to the Temperance 
Act, 1965—1974 

1 Se not 2 till tabell Ml. 
2 I procent av samtliga personer som varit föremål för hjälpåtgärder. 
3 I procent av samtliga personer som varit föremål för åtgärder enligt 15, 18, 36, 54, 55 eller 58 §. 
4 I procent av samtliga personer som varit föremål för dessa åtgärder. 
6 I procent av samtliga personer som varit föremål för enbart undersökning. 
8 Se not 3 till tabell Ml. 
7 Se not 4 till tabell Ml. 
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Tabell M 3 Personer som varit föremål för övervakning eller intagning på allmän 
vårdanstalt för alkoholmissbrukare, 1970—1974 
Persons subject to supervision or admission to a public institution for inebriates, 
1970—1974 

1 Om en person under året varit föremål för flera åtgärder enligt NvL har han/hon redovisats på den mest 
ingripande åtgärden under året. Åtgärderna graderas därvid: 1) tvångsintagning, 2) frivillig intagning, 3) över
vakning enligt 36 § och 4) övervakning enligt 15 §. 
2 Som nytillkomna definieras de personer som ej var kvarstående till det aktuella året, dvs ej var föremål för 
någon åtgärd vid redovisningsårets början. Nytillkomna redovisas på den första åtgärd de varit föremål för 
under året. 
3 De kvarstående redovisas på den senast beslutade åtgärden (den som är aktuell vid årsskiftet). 
4 Inklusive personer som står under övervakning enligt 54 § efter utskrivning samt — för åren 1972—1974 — 
personer för vilka beslutet om tvångsintagning ännu ej verkställts. De senare utgjorde 1972 110, 1973 100 och 
1974 68 personer. 

Tabell M 4 Intagningar på vårdanstalter för alkohol
missbrukare, 1969—1974 
Admissions to institutions for inebriates, 1969—1974 

11 — Socialvården 1974 
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Tabell M 5 Personer som varit föremål för åtgärder enligt nykterhetsvårdslagen (NvL) efter kommunstorlek, typ 

av åtgärd samt efter kön och ålder, 1974 
Persons subject to measures according to the Temperance Act by size of municipality, type of measure and by sex 
and age, 1974 
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1 En person som varit föremål för flera åtgärder enligt NvL redovisas endast på den mest ingripande åtgärden av dessa. Åtgärderna graderas där 
1) tvångsintagning, 2) frivillig intagning, 3) övervakning enligt 36 § NvL, 4) övervakning enligt 15 § NvL och 5) hjälpåtgärder. 
2 Se tab M3, not 4. 
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Tabell M 6 Personer som varit föremål för åtgärder enligt Nykterhetsvårdlagen 
(NvL), efter län, storstadsområde, riksområde och typ av åtdärd, 1974 
Persons subjekt to measures according to the Temperance Act, by county, metro
politan area, region and type of measure, 1974 

1 Se tab M5, not 1. — 2 Se tab M3, not 4. 
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Tabell M 7 Antal åtgärder för personer, som varit föremål för hjälpåtgärder enligt 
14 § NvL 1974, länsvis 
Number of measures for persons who were the subject of assistance actions 
according to the Temperance Act Sec 14, by county, 1974 

1 Uppgift saknas från Malmö kommun. 
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Tabell M 8 Beslut om åtgärder enligt 15, 18, 35, 55 och 58 § nykterhetsvårdslagen (NvL) efter alkoholmiss

brukarens kön, civilstånd och ålder samt efter riksområde och kommunstorlek, 1974 
Decisions according to the Temperance Act, Sec. 15, 18, 35, 55 and 58 by sex, marital status and age of 
the inebriate and by region and size of municipality, 1974 
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1 Riksområdena omfattar följande län: Östra mellansverige — Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Småland och 
öarna — Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Sydsverige — Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län. Västsverige — Hallands, 
Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs län. Bergslagen — Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län. Mellersta Norrland — Västernorr
lands och Jämtlands län. Övre Norrland — Västerbottens och Norrbottens län. 
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Tabell M 9 Intagningar på allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare efter typ av intagning, de intagnas 

ålder, kön, civilstånd och nationalitet, 19741 

Admissions to public institutions for inebriates, by type of admission, age, sex, marital status and citizenship of the 
inebriate, 1974 

1 Vissa uppgifter i tabellen redovisas ej av sekretesskäl. 
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Tabell M 10 Intagningar på allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare efter de intagnas ålder och efter 
tidigare anstaltsvård, 1974 
Admissions to public institutions for inebriates by age and previous care of the inmates, 1974 
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Tabell M 11 Frivilliga intagningar på allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare 
efter de intagnas kön, civilstånd och ålder samt tidigare åtgärder, 1974 
Voluntary admissions to public institutions for inebriates, by sex, marital status 
and age of the inebriates and by previous measures, 1974 

1 Om en person under perioden varit föremål för flera åtgärder har han/hon förts på den mest ingripande 
åtgärden. Se tab M3, not 1. 
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Tabell M 12 Utskrivningar från allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare efter typ av intagning, de utskrivnas 

kön, civilstånd och ålder samt efter tidpunkt för utskrivningen, 1974 
Discharges from public institutions for inebriates, by type of admission, sex, marital status and age of the persons 
discharged and by time of discharge 1974 
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Tabell M 13 Vårdtid1 och eventuell övervakningstid vid utskrivningar från allmänna vårdanstalter för alkohol

missbrukare, efter typ av intagning, den utskrivnes kön, civilstånd och ålder samt efter tidpunkt för 
utskrivningen, 1974 
Time of care and time of supervision (if any) at discharges from public institutions for inebriates, by type of 
admission, sex, marital status and age of the discharged persons and by time of discharge, 1974 

1 Vårdtiden räknas cxkl den tid personen varit försökspermitterad från anstalten. 
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Tabell M 14 Intagningar på allmänna och enskilda vårdanstalter för alkoholmiss
brukare, efter riksområde, kommunstorlek och storstadsområde 
för alkoholmissbrukarens hemort, 1974 
Admissions to public and private institutions for inebriates, by region, size 
and metropolitan area of the home municipality of the inebriate, 1974 

1 Setab M8not I. 



175 
N

ykterhetsvård 
Tabell M 15 Personer inskrivna på allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare 31 december 1974 efter typ av 

intagning, ålder, kön, civilstånd och nationalitet1 

Persons enrolled at public institutions for inebriates on 31st December 1974, by type of admission, age, sex, 
marital status and citizenship 

1 Vissa uppgifter i tabellen redovisas ej av sekretesskäl. 
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Tabell M 16 Intagningar på enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare efter den inskrivnes kön, ålder och 
civilstånd. Utskrivningar och vårdtid efter den utskrivnes kön och civilstånd, 1974 
Admissions to private institutions for inebriates, by sex, age and marital status of the inebriate. Discharges and time 
of care by sex and marital status of the inebriate, 1974 
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Tabell M 17 Intagningar på och utskrivningar från enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare efter personens 

tidigare anstaltsvård, ålder m m, 1974 
Admissions to and discharges from private institutions for inebriates, by previous care and age of the person etc., 
1974 

12 —
 Socialvården 1974 
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SOCIALHJÄLP 

Social assistance 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Under 1974 utgick socialhjälp till 436 375 
hjälptagare, varav 150 414 var barn under 16 
år. Antalet hjälpfall (familjer) var 220 901, 
varav 26 394 med utländsk medborgare som 
familjeföreståndare. 

Socialhjälp utgavs till ett belopp av 529,9 
milj kronor, vilket innebär 1214 kr per hjälp
tagare. 

Bakgrund 
Socialhjälpslagen, som trädde i kraft den 
1 januari 1957, reglerar samhällets allmänna 
behovsprövade hjälpverksamhet. Denna 
verksamhet handhas och bekostas av kom
munerna. Socialhjälpen omfattar dels obli
gatorisk hjälp (12 § socialhjälpslagen), dels 
frivillig hjälp, som lämnas enligt grunder, 
vilka kommunens fullmäktige bestämt eller 
i enlighet med vad sociala centralnämnden/ 
socialnämnden eljest anser erforderligt (13 § 
socialhjälpslagen). I fråga om den obligato
riska hjälpen skall hjälp lämnas till minder
årig eller till den som är arbetsoförmögen 
samt till den som av hälsoskäl helt eller del
vis bör avhålla sig från arbete. Detta gäller 
under förutsättning att hjälptagaren är me
dellös och att hjälpbehovet icke tillgodoses 
på annat sätt. 

Hjälpen bör utgå som kontant understöd, 
såvida inte arten av hjälpbehovet föranleder 
annan hjälp, eller anledning finns att antaga, 
att kontant understöd ej kommer till behörig 
användning. Härtill kommer den hjälp som 

Summary 

During 1974 social assistance was given to 
436,375 relief recipients,1 150,414 of whom 
were children under the age of 16. There were 
220,9012 relief cases, 26,394 of whom had a 
person of foreign nationality as head of the 
family. 

The social assistance cost kr 529.9 million, 
which means kr 1214 per relief recipient. 

Background 

The Social Assistance Act, which entered 
into force on 1st January 1957, regulates 
official social assistance, which is disbursed 
according to need. This assistance is dealt 
with and financed by the municipalities. 
There are two statutory forms of social 
assistance—mandatory assistance (Social 
Assistance Act, § 12) and voluntary as
sistance, which is given according to the 
grounds decided by the local municipal 
council or in accordance with what the local 
social welfare committee deems necessary 
(Social Assistance Act, § 13). It is prescribed 

1 The term "relief recipient" refers to all persons in 
the families in receipt of social assistance, irrespec
tive of whether the whole family or only one of its 
members has been assisted. 
2 The term "relief case" refers to single persons or 
to families. Families may consist of a father or 
mother living alone with children (under the age of 
16) or of husband and wife with or without children 
under that age. Children over the age of 16 are not 
counted as members of the family in this connection. 
If an adult son or daughter receives social assistance, 
he/she is counted as a separate relief case. 
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sociala centralnämnderna/socialnämnderna 
kan lämna genom att teckna borgen på lån. 

Föreligger behov av vård skall sociala 
centralnämnden/socialnämnden se till att 
sådan lämnas i den form som vårdbehovets 
art och omständigheter i övrigt kräver. Vård 
kan t ex ges i hemmet, på sjukvårdsinrätt
ning eller vårdhem. 

Hjälpfall. Med hjälpfall avses ensamståen
de personer eller familjer. Familjerna kan 
bestå av en ensam far eller mor med minder
åriga barn (under 16 år) eller av makar med 
eller utan minderåriga barn. Barn som fyllt 
16 år räknas sålunda inte till familjen i detta 
sammanhang. Om en vuxen (över 16 år) 
son eller dotter själv uppbär socialhjälp, 
räknas han (hon) som ett självständigt 
hjälpfall. 

Hjälptagare. Med hjälptagare avses samt
liga personer i de familjer, som fått social
hjälp, oavsett om hela familjen eller endast 
någon av dess medlemmar åtnjutit hjälp. 

Utgiven socialhjälp. Den utgivna social
hjälpen redovisas brutto. Detta innebär att 
avdrag för influtna ersättningsbelopp inte 
gjorts. Om sociala centralnämnden/social
nämnden fått ersättning för lämnad vård 
antingen från hjälptagaren själv, t ex folk
pension som uppburits av nämnden, eller 
från annat håll, exempelvis staten, landsting 
eller annan kommun, har denna ersättning 
inte frånräknats i redovisningen. 

Socialhjälpsstatistiken omfattar uppgifter 
om samtliga hjälpfall, som i någon form 
uppburit socialhjälp under redovisnings
året. Uppgifterna till statistiken inhämtas 
från sociala centralnämnderna/socialnämn
derna på särskilda blanketter. 

Bearbetning av materialet görs i form av 
dels en totalbearbetning och dels en urvals
bearbetning omfattande vart femte fall. 
Totalbearbetningen, som utföres manuellt, 
består av en hopsummering av antalet 
hjälpfall med fördelning på olika familje
typer, antalet hjälpta personer samt hjälpens 
värde. För urvalsundersökningen uttages 

by the Act that in the case of mandatory 
assistance relief is to be given to minors or 
those who are unable to work, and also to 
those who should not work at all for health 
reasons or only work part time. Assistance 
will be disbursed on the condition that the 
relief recipient is without means of his own 
and that he cannot be assisted in any other 
way. 

The Act lays down that relief should be 
given in the form of cash unless the type of 
need calls for some other form of assistance 
or there is reason to believe that cash as
sistance would not be used as it should be. 
In addition, the local social welfare com
mittees may stand as guarantees for loans. 

It is laid down that if a person is in need 
of care the social welfare committee must 
see that he/she is looked after in the way 
called for by the nature and circumstance of 
his/her needs. A person may, for instance, be 
cared for in his/her home, in a hospital or 
some other institution. 

Expenditure of social assistance. Expendi
ture of social assistance is given in gross 
figures. This means that reimbursed relief 
has not been deducted. If a social welfare 
committee has been reimbursed for the care 
it has supplied either by the relief recipient 
himself e.g. his national pension may have 
been paid to the committee, or in some other 
way such as from the central government, 
the county council or some other munici
pality, this reimbursement has not been 
deducted from the figures recorded. 

The statistics of social assistance comprise 
data on all relief cases that have in some 
form been in receipt of social assistance 
during the reporting year. The data on which 
the statistics are based are collected from the 
social welfare committees on special forms. 

The material is processed in two ways: by 
total processing and by a sample covering 
every fifth case. The total processing, which 
is carried out manually, consists of a sum
ming of the number of relief cases distribut-
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vart femte på statistikblanketten upptaget 
hjälpfall. För de enskilda hjälpfallen lämnas 
dels individuella uppgifter om huvudper
sonen och dels uppgifter om hjälpens be
skaffenhet, varaktighet och värde. I tabell
erna, som grundas på detta urval, har de 
absoluta talen multiplicerats med 5 för att 
göras jämförbara med de tal, som hämtats 
från totalbearbetningen. 

ed according to various types of family, 
the number of persons relieved and the cost 
of relief. In the sample survey every fifth 
relief case entered on the relevant form is 
selected. Particulars are given for the indi
vidual relief cases of the main recipient and 
also of the nature of the relief, its duration 
and cost. In the tables based on this sample, 
the absolute figures have been multiplied by 5 
so as to make them comparable with the 
figures compiled from the total processing. 

Tabeller 

N 1. Antal hjälptagare, antal hjälpfall samt 
utgiven socialhjälp i milj kronor, 
1965—1974 

N 2. Hjälpfall och hjälptagare inom olika 
riksområden, 1974 

N 3. Hjälpfallen fördelade efter familjetyp, 
1974, efter riksområde 

N 4. Hjälpfallen fördelade efter familjetyp 
samt hjälptagarna fördelade på vuxna 
och barn, länsvis 1974 

N 5. Hjälpfallen fördelade efter familjetyp 
samt hjälptagarna fördelade på vuxna 
och barn i kommuner med över 
30000 invånare, 1974 

N 6. Hjälpfallen fördelade efter familjetyp 
och kommunstorlek 1974 

N 7. Hjälpfallen fördelade efter familjetyp, 
familjeföreståndarens ålder och barn
antal, 1974 

N 8. Hjälptagare fördelade på vuxna och 
barn, 1974, efter riksområde 

N 9. Hjälptagarna fördelade efter kön, vux
na och barn, gifta och ej gifta samt 
efter ålder, 1974 

N 10. Kommuner fördelade efter antal hjälp
tagare på 1000 av medelbefolkningen, 
länsvis 1974 

Tables 

N 1. The number of relief recipients, relief 
cases, and expenditure of social 
assistance, in millions of kronor, 
1965—1974 

N 2. Relief cases and relief recipients in 
various regions, 1974 

N 3. Relief cases distributed by type of 
family, 1974, by region 

N 4. Relief cases distributed by type of 
family and relief recipients distributed 
by adults and children, by county, 
1974 

N 5. Relief cases distributed by type of 
family and relief recipients distributed 
by adults and children in municipali
ties with more than 30,000 inhabi
tants, 1974 

N 6. Relief cases distributed by type of 
family and size of municipality, 1974 

N 7. Relief cases distributed by type of 
family, age of the head of the family 
and number of children, 1974 

N 8. Relief recipients distributed by adults 
and children, 1974, by region 

N 9. Relief recipients distributed by sex, 
adults and children, married and single 
and by age, 1974 

N 10. Municipalities distributed by number 
of relief recipients per 1,000 of the 
mean population, by county, 1974 
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N 11. Hjälpfallen fördelade efter antalet 
kalendermånader under vilka hjälp 
utgått, 1974 

N 12. Utgiven socialhjälp 1974. Antal kro
nor i genomsnitt för olika familjetyper 

N 13. Hjälpfall, vilkas familjeföreståndare 
icke är svensk medborgare, fördelade 
efter medborgarskap, familjetyp, ålder 
m m 1974 

Diagram N 1. Hjälpfall 1972—1974 
Diagram N 2. Antal hjälptagare på 1000 av 

medelbefolkningen 
1923—1974 

Diagram N 3. Antal hjälptagare på 1000 av 
befolkningen inom olika ål
dersgrupper 1974 

N 11. Relief cases distributed by the number 
of calendar months during which 
assistance was given in 1974 

N 12. The average expenditure of social assi
stance, in kronor, distributed by type 
of family, 1974 

N 13. Relief cases where the head of the 
family is not a Swedish citizen, distrib
uted by citizenship, type of family, age, 
etc., 1974 

Chart N 1. Relief cases 1972—1974 
Chart N 2. The number of relief recipients 

per 1,000 of the mean population 
1923—1974 

Chart N 3. The number of relief recipients 
per 1,000 in various age groups, 
1974 

List of terms 
antal 
barn 
därav 
ensamma kvinnor 
ensamma män 
förändring sedan år 1973 
hela riket 
gifta par eller samboende 

hjälpfall 
hjälptagare 
invånare 

number 
children 
of whom 
single women 
single men 
change since 1973 
the whole country 
married couples or 
cohabitants 

relief cases 
relief recipients 
inhabitants 

kommuner 
kvinnor 
med barn 
män 
riksområde 
samtliga 
med 
summa 
under 
utan barn 
vuxna 
år 

municipalities 
women 
with children 
men 
region 
all 
with 
total 
under 
without children 
adults 
year 

Terms not given above 

Tabell NI 

på 1000 invånare 

utgiven socialhjälp 

summa i 1949 års 
penningvärde 

per 1,000 inhabitants 

expenditure on social 
assistance 

sum, in the 1949 prices 

Tabell N 3 

antal fall 

dito i % 

Tabell N 4 

barn under 16 år 
län 

number of cases 
ditto, % 

children under 16 
county 
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antal hjälptagare på 
1000 av medelbefolk
ningen 

Tabell N6 

antal hjälpfall i % 

Tabell N 7 
antal hjälpfall 
relativ fördelning % 
barnantal 
familjeföreståndarens 
ålder 

Tabell N8 

dito i % 
antal barn under 16 år 

Tabell N9 
hjälptagare i % 
kön, ålder m m 
antal hjälptagare på 
1000 invånare 

gifta 
ej gifta 
ålder 

Tabell NIO 

antal kommuner 
därav med nedanstående 
antal hjälptagare på 
1000 av medelbefolk
ningen 

län 

number of relief reci
pients per 1,000 of the 
mean population 

number of relief cases 
a s % 

number of relief cases 
relative distribution % 
number of children 
age of the head of the 
family 

ditto, % 
number of children 
under 16 

relief recipients, % 
sex, age, etc 
number of relief 
recipients per 1,000 
inhabitants 

married 
not married 
age 

number of municipalities 
of whom with the 
number below 
of relief recipients per 
1,000 of the mean po
pulation 

county 

Tabell Nil 

antal fall 
antal månader i medel
tal 

därav, i %, med hjälp 
under nedanstående 
antal månader 

familjeföreståndarens 
ålder 

familjetyp 

Tabell N12 

summa socialhjälp 
därav hjälp till 
utbildning, närings-
hjälp m m 

Tabell N13 

medborgarskap 
finländskt 
danskt 
norskt 
övrigt europeiskt 
annat 
antal hjälpfall 
därav hjälp till 
utbildning m m 

summa socialhjälp, 1000 
kronor 

medeltal kronor per 
hjälpfall 

familjetyp 
familjeföreståndarens 

ålder 
barnantal 
kommunstorlek 

number of cases 

average number of 
months 

of whom, %, assisted 
during the number of 
months below 

age of head of family 

type of family 

sum of social assistance 
of which assistance 
for education, etc 

nationality 
Finnish 
Danish 
Norwegian 
other European 
other 
number of relief cases 
of which assistance for 

education etc 
sum of social assistance, 
thousands of kronor 

average sum (kronor) 
per relief case 

type of family 
age of the head of the 

family 

number of children 
size of municipality 
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Tabell N 1 Antal hjälptagare, antal hjälpfall samt utgiven socialhjälp i milj kronor 
1965—1974 
The number of relief recipients, relief cases and expenditure of social assistance, in 
millions of kronor, 1965—1974 



185 Socialhjälp 

Tabell N 2 Hjälpfall och hjälptagare inom olika riksområden 1974 
Relief cases and relief recipients in various regions 1974 

1 Denna uppdelning Då riksområden har utarbetats inom en arbetsgrupp tillsatt av expertgruppen för regionala 
utredningar (ERU). Östra mellansverige innefattar länen: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro, 
Västmanlands. Småland och öarna Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands. Sydsverige: Blekinge, Kristian
stads, Malmöhus. Västsverige: Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs. Bergslagen: Värmlands, 
Kopparbergs, Gävleborgs. Mellersta Norrland: Västernorrlands, Jämtlands, övre Norrland: Västerbottens, 
Norrbottens. 
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Tabell N 3 Hjälpfallen fördelade ef ter fami l je typ 1974 
Relief cases distributed by type of family, 1974 

1 Se not till tabell N 2. 



187 
Socialhjälp 

Tabell N 4 Hjälpfallen fördelade efter familjetyp samt hjälptagarna fördelade på vuxna och barn, länsvis 1974 
Relief cases distributed by type of family and relief recipients distributed by adults and children, by county, 1974 
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Tabell N 5 Hjälpfallen fördelade efter familjetyp samt hjälptagarna fördelade på vuxna och barn i kommuner med 
över 30000 invånare, 1974 
Relief cases distributed by type of family and relief recipients distributed by adults and children in municipalities with 
more than 30000 inhabitants, 1974 
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1 Hjälpfall till ett antal av mindre eller lika med 10 redovisas ej. Markeras i tabellen med x. 
2 Exkl ensamma män med barn. 
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Tabell N 6 Hjälpfallen fördelade efter familjetyp och kommunstorlek 1974 
Relief cases distributed by type of family and size of municipality, 1974 

Tabell N 7 Hjälpfallen fördelade efter familjetyp, familjeföreståndarens ålder och 
barnantal, 1974 
Relief cases distributed by type of family, age of the head of the family and number 
of children, 1974 
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Tabell N 8 Hjälptagare fördelade på vuxna och barn 1974, efter riksområde 
Relief recipients distributed by adults and children 1974, by region 

1 Se not till tabell N2. 
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Tabell N 9 Hjälptagarna fördelade efter kön, vuxna 
och barn, gifta1 och ej gifta samt 
efter ålder, 1974 
Relief recipients distributed by sex, adults 
and children, married and single and by 
age, 1974 

1 Under rubriken »gifta» ingår även samboende. 
2 Inkl änklingar, änkor och frånskilda. 
3 Hustrun har inräknats i samma grupp som mannen. 
4 Per 1000 av medelbefolkningen. 
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Tabell N 10 Kommuner fördelade efter antal hjälptagare på 1000 av medelbefolk
ningen, länsvis, 1974 
Municipalities distributed by number of relief recipients per 1000 of the mean 
population, by county, 1974 

13 — Socialvården 1974 
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Tabell N 11 Hjälpfallen fördelade efter antalet kalendermånader under vilka hjälp 
utgått, 1974 
Relief cases distributed by the number of calender months during which assistance 
was given, 1974 

Tabell N 12 Utgiven socialhjälp 1974. Antal kronor i 
genomsnitt för olika familjetyper 
The average expenditure of social assistance, 
in kronor, distributed by type of family, 1974 
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Tabell N 13 Hjälpfall, vilkas familjeföreståndare icke är svensk medborgare fördelade 
efter medborgarskap, familjetyp, ålder m m 1974 
Relief cases where the head of the family is not a Swedish citizen, distributed by 
citizenship, type of family, age, etc, 1974 

1 Se not till tabell N 2. 
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Diagram N 1 Hjälpfall 1972—1974 
Chart N 1 Relief cases 1972—1974 

Diagram N 2 Antal hjälptagare på 1000 av befolkningen 1924—1974 
Chart N 2 Number of relief recipients per 1,000 of population 1924—1974 
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Diagram N 3 Antal hjälptagare på 1000 av medelbefolkningen inom olika 
åldersgrupper 1974 

Chart N 3 Number of relief recipients per 1000 of the mean population in various 
age groups 1974 
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VÄGLEDANDE SOCIALHJÄLPSNORMER 

Social assistance principles 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Den 1 oktober 1974 hade 96% eller 267 av 
landets 278 kommuner fastställt vägledande 
normer för utgivande av socialhjälp. 19% 
eller 50 av dessa hade fastställt olika vägle
dande socialhjälpsnormer för korttidshjälp 
och mer långvarig socialhjälp. 94 % eller 252 
av kommunerna hade basbeloppsanknutna 
normer. 

Antal Pro
cent 

Kommuner med basbelopps
anknutna normer 252 100 

Normerna justeras 
— vid varje basbelopps

förändring 54 21 
— endast då basbeloppet 

ändrats 200 kr eller mer 78 31 
— 1 gång per år 72 29 
— 2 gånger per år 44 17 
— endast enligt beslut av 

social centralnämnd/ 
socialnämnd 4 2 

Om bruttonorm definieras som att den vägle
dande socialhjälpsnormen skall vara bas-
beloppsanknuten och att bl a bidrag till 
kläder och gas- och elavgifter skall ingå i 
normbeloppen, så tillämpade 34% eller 85 
av de 252 kommunerna med basbelopps
anknutna normer bruttonorm. 

Summary 

On 1st October 1974, 96 per cent or 267 out 
of the 278 municipalities in Sweden had 
adopted guiding principles for dispensing 
social assistance. 19 per cent or 50 of the 
municipalities had adopted different prin
ciples for short-term assistance and long-
term assistance. 94 per cent or 252 of the 
municipalities had associated their principles 
to the basic amount of the national insurance 
system. 

Num- Per 
ber cent 

Municipalities with principles 
referring to the national 
insurance basic amount 252 100 

The principles are adjusted 
— every time the basic 

amount is changed 54 21 
— only when the basic 

amount has changed with 
200 Sw. kronor or more 78 31 

— once a year 72 29 
— twice a year 44 17 
— only after a decision by 

the central welfare board/ 
social welfare board 4 2 

If gross principle is defined as a social 
assistance principle associated to the natio
nal insurance basic amount and if, inter alia, 
allowance for clothes, and gas and electricity 
fees are included in the standard amounts, 
then 34 per cent of 85 of the 252 municipali
ties with principles associated to the national 
insurance basic amount employed gross 
principles. 
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Bakgrund 

De vägledande socialhjälpsnormer som här 
redovisas har fastställts av kommunens full
mäktige och/eller sociala centralnämnd/ 
socialnämnd och de avser obligatorisk so
cialhjälp men tillämpas även vid frivillig 
socialhjälp. Vissa kommuner har fastställt 
dels en norm för korttidshjälp, dels en norm 
för mer långvarig socialhjälp. De vägledan
de socialhjälpsnormer som redovisas i tabel
lerna avser korttidshjälp. Med sådan hjälp 
avses att hjälpbehovet skall beräknas bestå 
under högst 3—4 månader. 

Basbeloppet är ett belopp som fastställts av 
regeringen varje månad på grundval av det 
allmänna prisläget. 

Med basbeloppsanknutna socialhjälps
normer avses sådana normer, som justeras 
efter basbeloppet en gång per år eller oftare. 

Med beräkningsgrundande basbelopp me
nas det bas belopp enligt lagen om allmän för
säkring som ligger till grund för beräkningen 
av belopp i kronor per månad för olika kate
gorier. 

Det bör understrykas att de redovisade 
socialhjälpsnormerna är vägledande vid be
slut om socialhjälp av olika slag i det enskil
da fallet. Socialhjälpsbehovet prövas alltid 
individuellt. 

Background 

The principles for social assistance presented 
in this publication have been adopted by the 
municipal council and/or the central welfare 
board/social welfare board, and they refer to 
compulsory assistance but are also applied 
to voluntary assistance. Some municipalities 
have adopted both a principle for short-
term assistance and a principle for long-
term assistance. The principles reported in 
the tables refer to short-term assistance. 
Such assistance is given for periods of need 
estimated to last not more than 3—4 months. 

The basic amount is an amount fixed by 
the Government each month on the basis of 
the general price level. 

Social assistance principles associated to 
the basic amount refer to principles which are 
adjusted according to the basic amount once 
a year or more frequently. 

The amount included in the basis for the 
national supplementary pension forms the 
basis for the calculations of the amounts in 
Sw. kronor per month which are presented 
for various categories. 

It should be noted that the reported prin
ciples for social assistance serve to give 
guidance in decisions about various kinds of 
social assistance in the individual case. The 
need for social assistance is always examined 
individually. 

Tabeller 

O 1. Kommuner fördelade efter folkmängd 
den 1 januari 1974 och vissa uppgifter 
om vägledande socialhjälpsnormer den 
1 oktober 1974 

Diagram O 1. Kommuner med olika folk
mängd som fastställt vägle
dande socialhjälpsnormer 
fördelade efter om normerna 
är basbeloppsanknutna eller 
ej. Procentuell fördelning 

Tables 

O 1. Municipalities by population and some 
information about the principles for 
social assistance on 1st October 1974 

Chart O 1. Municipalities with population 
of different sizes that have adopt
ed principles for social assist
ance, distributed by whether or 
not the principles refer to the 
national insurance basic amount. 
Percentage distribution 
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Diagram O 2. Beräkningsgrundande bas
belopp den 1 oktober 1974 i 
kommuner med basbelopps
anknutna normer. Procen
tuell fördelning 

Diagram O 3. Kommuner med basbelopps
anknutna normer. Fördel
ning efter tillämpad procent 
av basbeloppet för ensam
stående personer över 19 år. 
Procent 

Diagram O 4. Kommuner med basbelopps
anknutna normer. Fördelning 
i procent efter tillämpat må
nadsbelopp för ensamstående 
personer över 19 år samt ge
nomsnittligt antal tillägg till 
normbeloppen per kommun 

Diagram O 5. Kommuner med basbelopps
anknutna normer. Fördelning 
efter tillämpad procent av 
basbeloppet för makar eller 
samboende. Procent 

Diagram O 6. Kommuner med basbelopps
anknutna normer. Fördelning 
i procent efter tillämpat må
nadsbelopp för makar eller 
samboende samt genomsnitt
ligt antal tillägg till normbe
loppen per kommun 

Diagram O 7. Kommuner med basbelopps
anknutna normer. Kommu
ner som normalt ger tillägg 
utöver normen för olika ut
gifter. Procentuell fördelning 

Chart O 2. Basic amount on 1st October 
1974, in municipalities with 
principles referring to the na
tional insurance basic amount. 
Percentage distribution 

Chart O 3. Municipalities with principles 
referring to the national insur
ance basic amount. Distribution 
by the percentage of the basic 
amount awarded single persons 
over 19 years of age. In per cent 

Chart O 4. Municipalities with principles 
referring to the national insuran
ce basic amount. Percentage dis
tribution by monthly amount 
awarded single persons over 19 
years of age and average number 
of supplements to the standard 
amounts per municipality 

Chart O 5. Municipalities with principles 
referring to the national insuran
ce basic amount. Distribution by 
the percentage of the basic 
amount awarded married or un
married cohabiting couples. In 
per cent 

Chart O 6. Municipalities with principles 
referring to the national insuran
ce basic amount. Percentage dis
tribution by monthly amount 
awarded married or unmarried 
cohabiting couples and average 
number of supplements to the 
standard amounts per municipa
lity 

Chart O 7. Municipalities with principles 
referring to the national insuran
ce basic amount. Municipalities 
that regularly award supple
ments for various expenses in 
addition to the standard 
amounts. Percentage distribu
tion 
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List of terms 

antal 

basbelopp 
basbeloppsanknutna 

belopp 
bil 
bostadskostnader 

driftkostnad 

ensamstående 

faktiska 

fastställt 
folkmängd 
förekomma 
försäkringspremier 

gas- och elavgifter 
genomsnittligt 

hemförsäkring 

hushållsutgifter 
hygien 
hälso- och sjukvård 

inte 
inventarieinköp 

kläder 
kommun/er 

korttidshjälp 
kostförstärkning 
kr/mån 

number 

basic amount 
referring to the national 
insurance basic amount 

amount 
motor car 
housing costs 

running costs 

single person 

actual 
adopted, decided 
population 
occur 
insurance premiums 

gas and electricity fees 
average 

householder's compre
hensive insurance 

household expenses 
personal care 
health and sick care 

not 
purchases of furniture 
and fixtures 

clothes 
municipality/municipali
ties 

short-term assistance 
food reinfocsement 
Swedish kronor/month 

långvarig 

makar 
medianen 
medicin 
mer 
mindre 

norm/er 
normalt 

olika 

per 
person 
personlig 
procent, % 

radio- och TV-licen 

rengöring 
resor 

samboende 
sjukgymnastik 
socialhjälp 

tandvård 
telefonavgifter 
tidningar 
tillägg 

totalt 
tvätt 

år 

över 
övriga 

long-term 

married couple 
the median value 
medicine 
more 
less 

principle(s) 
normal(ly) 

different 

per 
person 
personal 
per cent 

radio and television 
licence 

cleaning 
travels 

cohabiting 
physiotherapy 
social assistance 

dental care 
telephone fees 
newspapers 
supplement(s) 

total 
laundry 

year(s) 

above, over 
others 



203 Vägledande socialhjälpsnormer 

Tabell O 1 Kommuner fördelade efter folkmängd den 1 januari 1974 och vissa upp
gifter om vägledande socialhjälpsnormer den 1 oktober 1974 
Municipalities by population and some information about the principles for social 
assistance 
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Diagram O 1 Kommuner med olika folkmängd som fastställt 
vägledande socialhjälpsnormer (267 st) för
delade efter om normerna är basbeloppsan
knutna eller ej. Procentuell fördelning 

Chart O 1 Municipalities with populations of different sizes that 
have adopted principles for social assistance (267), 
distributed by whether or not the principles refer to the 
national insurance basic amount. Percentage distribu
tion 
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Diagram O 2 Beräkningsgrundande basbelopp 
den 1 oktober 1974 i kommuner med 
basbeloppsanknutna normer (252 
st). Procentuell fördelning. (Basbe
loppet den 1 oktober 1974 = 8500 kr) 

Chart O 2 Basic amount on October 1st, 1974, in 
municipalities with principles referring to 
the national insurance basic amount 
(252). Percentage distribution. (Basic 
amount of the national insurance system 
on October 1 st, 1974 = 8500 Sw. 
kronor). 
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Diagram O 3 Kommuner med basbeloppsanknutna normer (252 st). Fördel
ning efter tillämpad procent av basbeloppet för ensamstående 
personer över 19 år. Procent 

Chart O 3 Municipalities with principles referring to the national insurance basic 
amount (252). Distribution by the percentage of the basic amount 
awarded single persons over 19 years of age. In per cent 
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Diagram O 4 Kommuner med basbeloppsanknutna normer (252 st). Fördelning i 
procent efter tillämpat månadsbelopp för ensamstående personer 
över 19 år samt genomsnittligt antal tillägg till normbeloppen per 
kommun 

Chart O 4 Municipalities with principles referring to the national insurance basic 
amount (252). Percentage distribution by monthly amount awarded single 
persons over 19 years of age and average number of supplements to the 
standard amounts per municipality 
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Diagram O 5 Kommuner med basbeloppsanknutna normer (252 st). Fördelning 
efter tillämpad procent av basbeloppet för makar eller samboende. 
Procent 

Chart O 5 Municipalities with principles referring to the national insurance basic amount 
(252). Distribution by the percentage of the basic amount awarded married or 
unmarried cohabiting couples. In per cent 
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Diagram O 6 Kommuner med basbeloppsanknutna normer (252 st). Fördelning i procent efter tillämpat månads

belopp för makar eller samboende samt genomsnittligt antal tillägg till normbeloppen per kommun 
Chart O 6 Municipalities with principles referring to the national insurance basic amount (252). Percentage distribution by 

monthly amount awarded married or unmarried cohabiting couples and average number of supplements to the 
standard amounts per municipality 

14 —
 Socialvården 1974 



210 Vägledande socialhjälpsnormer 

Diagram O 7 Kommuner med basbeloppsanknutna normer (252 st). Kommuner som 
normalt ger tillägg utöver normen för olika utgifter. Procentuell 
fördelning 

Chart O 7 Municipalities with principles referring to the national insurance basic amount 
(252). Municipalities that regularly award supplements for various expenses in 
addition to the standard amounts. Percentage distribution 
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211 Social hemhjälp 

SOCIAL HEMHJÄLP OCH ÖPPEN VÅRD AV ÅLDRINGAR OCH 
HANDIKAPPADE 

Home-help service and assistance given in the home or other facilities for the aged 
and the handicapped persons 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

45 804 barnfamiljer erhöll hjälp i form av 
husmorsvikariat (hemvårdarverksamhet) 
och 57 652 barnfamiljer fick hemhjälp i form 
av tillfällig barntillsyn (barnvårdarverksam-
het) under 1974. Antal åldringar och handi
kappade, som erhöll social hemhjälp, var 
319 338. 

Bakgrund 
Social hemhjälp förekommer i tre former: 

1. Husmorsvikariat vilket innebär hjälp till 
barnfamiljer där förälder på grund av 
akut sjukdom, barnsbörd eller liknande 
inte kan sköta hemmet. Hjälpen kan även 
lämnas i förebyggande syfte — hem
vårdarverksamhet. 

2. Tillfällig barntillsyn då exempelvis ett 
barn som i vanliga fall vistas i daghem 
eller familjedaghem är sjukt eller behö
ver tillsyn i hemmet — barnvårdarverk-
samhet samt 

3. Hjälp till åldringar och handikappade 
med dagliga sysslor m m för det mesta 
kontinuerlig hjälp — hemsamaritverk-
samhet. 

Statistiken över social hemhjälpsverksamhet 
och verksamhet i den öppna vården för 
åldringar och fysiskt och/eller psykiskt 

Summary 

45,804 families with children were assisted in 
the home by housewife's substitutes (domes
tic-help scheme), and 57,652 families with 
children were assisted in the home in form of 
temporary care of children (child-care ser
vice) during 1974. 319,338 elderly persons 
and physically or mentally handicapped per
sons were assisted in the home. 

Background 

The home-help service provides assistance in 
the home in 3 different ways: 

1. Housewife's substitute (domestic-help), 
which means assistance to families with 
children when the housewife is not able 
to run her home on account of a serious 
illness, confinement etc. Assistance can 
also be given to a housewife in need of 
help to prevent overstrain. 

2. Temporary care of children (by a child-
care aid) when for instance a child usually 
in a day-nursery or a family day-home is 
ill or in need of someone to care for 
her/him at home (childcare service), and 

3. Assistance given to the aged and the 
handicapped with daily routine, etc., in 
most cases regular assistance (home-care 
scheme). 

The statistics of the home-help service and 
of the assistance given in the home or other 
facilities for the aged and the physically or 
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handikappade grundar sig på uppgifter som 
kommunen insänder till socialstyrelsen i 
samband med ansökan om statsbidrag. 

Fr o m redogörelseåret 1969 sker bearbet
ningen av materialet inom statistiska central
byrån. 

Utöver nedanstående finns uppgifter redo
visade på kommunnivå. 

mentally handicapped is based on particulars 
sent by the communes to the National Board 
of Health and Welfare when an application 
is made for a grant from the central govern
ment. 

From the 1969 accounting year this mate
rial is processed by the National Central 
Bureau of Statistics. 

Besides the following data, data on a mu
nicipal level has been published. 

Tabeller 

P 1. Social hemhjälp 1967—1974 
P 2. Social hemhjälp till barnfamiljer i form 

av husmorsvikariat (hemvårdarverk-
samhet) under 1974 

P 3. Social hemhjälp till barnfamiljer i form 
av husmorsvikariat (hemvårdarverk-
samhet) vecka 6, 1975 

P 4. Social hemhjälp till barnfamiljer i form 
av tillfällig barntillsyn (barnvårdar-
verksamhet) under 1974 

P 5. Social hemhjälp till barnfamiljer i form 
av tillfällig barntillsyn (barnvårdar-
verksamhet) vecka 6, 1975 

P 6. Social hemhjälp till åldringar (67 år 
och äldre), fysiskt eller psykiskt handi
kappade personer samt andra än 
handikappade personer (under 67 år) 
under 1974 

P 7. Social hemhjälp till åldringar (67 år 
och äldre) under 1974 

P 8. Social hemhjälp till åldringar (67 år 
och äldre) vecka 6, 1975 

P 9. Social hemhjälp till fysiskt eller psy
kiskt handikappade personer under 
67 år under 1974 

Tables 

P 1. Home-help service 1967—1974 
P 2. Assistance in the home to families 

with children by housewife's substitutes 
(domestic relief) during 1974 

P 3. Assistance in the home to families with 
children by housewife's substitutes 
(domestic relief) during week 6, 1975 

P 4. Assistance in the home to families with 
children in the form of temporary 
child care (child-care service) during 
1974 

P 5. Assistance in the home to families with 
children in the form of temporary 
child care (child-care service) during 
week 6, 1975 

P 6. Assistance in the home, under the 
home-help service, given to the aged, 
the physically or mentally handicapped 
and other persons less than 67 years of 
age during 1974 

P 7. Assistance in the home, under the 
home-help service, given to the aged 
during 1974 

P 8. Assistance in the home, under the 
home-help service, given to the aged, 
during week 6, 1975 

P 9. Assistance in the home, under the 
home-help service, given to the physi
cally or mentally handicapped persons 
less than 67 years of age during 1974 
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P 10. Social hemhjälp till fysiskt eller psy
kiskt handikappade personer under 
67 år vecka 6, 1975 

P 11. Social hemhjälp till andra än handi
kappade personer under 67 år under 
1974 

P 12. Social hemhjälp till andra än handi
kappade personer under 67 år vecka 6, 
1975 

P 13. Kommuner med hemvårdarverksam-
het (husmorsvikariat), barnvårdar-
verksamhet (tillfällig barntillsyn) och/ 
eller hemsamaritverksamhet 1974 

P 14. Personal inom den sociala hemhjälpen 
(antal hemvårdare, barnvårdare) 31 
december 1974 

P 15. Personal inom den sociala hemhjälpen 
(antal hemsamariter) 31 december 1974 

P 16. Hemhjälpsledningen och hemhjälp
ledarnas/hemvårdsassistenternas tjäns
teställning samt utbildning i de fall 
dessa är tjänstemän 31 december 
1974 

P 17. Kommuner med verksamhet i den 
öppna vården för åldringar och fysiskt 
eller psykiskt handikappade personer 
1 januari 1975 

P 18. Kommuner med verksamhet i den 
öppna vården för åldringar och fysiskt 
eller psykiskt handikappade personer, 
antal kommuner med kommunalt 
handikappråd (KHR), pensionärsråd 
och kommunalt bostadstillägg för 
handikappade 1 januari 1975 

P 19. Verksamhet i den öppna vården för 
åldringar och fysiskt eller psykiskt 
handikappade personer under vecka 6, 
1975 

P 10. Assistance in the home, under the 
home-help service, given to the physi
cally or mentally handicapped persons 
less than 67 years of age during week 
6, 1975 

P 11. Assistance in the home, under the 
home-help service, given to other 
than handicapped persons less than 67 
years of age during 1974 

P 12. Assistance in the home, under the 
home-help service, given to other 
than handicapped persons less than 67 
years of age during week 6, 1975 

P 13. Municipalities providing a domestic 
relief, a temporary child care and/or 
a home-help service (for the aged and 
handicapped) 1974 

P 14. The home-help service: personnel 
(number of homemakers, child-care 
attendants), on 31st December 1974 

P 15. The home-help service: personnel 
(number of home helpers), on 31st 
December 1974 

P 16. Home-help service organisers and their 
form of employment and qualifica
tions, on 31st December 1974 

P 17. Municipalities providing assistance in 
the home or other facilities for the 
aged and the physically or mentally 
handicapped, on 1st January 1975 

P 18. Municipalities providing assistance in 
the home or other facilities for the 
aged and the physically or mentally 
handicapped, number of municipalities 
with a council for the handicapped run 
by the municipality with council for the 
aged and with housing supplement for 
the handicapped financed by munici
pality on 1st January 1975 

P 19. Assistance given in the home or other 
facilities for the aged and the physi
cally or mentally handicapped during 
week 6, 1975 
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P 20. Antal kommuner med dagcentral och 
det sätt på vilket lokalerna ordnats 
1 januari 1975. Antal besök på dag
centralen/dagcentralerna vecka 6, 1975 

P 20. No. of municipalities with day-centre 
and the type of premises being used on 
1st January 1975. No. of visits to day-
centre/s in week 6, 1975 

List of terms 
anhöriga 
antal 
arbetstimmar 
arbetstimmar då hjälp 
lämnats av 

badservice 
barnfamilj 
barnvårdare 
familj 
fotvård 
färdtjänst 
handikappad 
hela riket 
hemhjälp 

hemhjälpsledare 

hemsamarit 
hemvårdare 
hjälpt 
husmorsvikariat 

hårvård 
kommun 

relatives 
number 
hours worked 
number of hours assist
ance given by 

baths 
family with children 
child-care attendant 
family 
chiropody service 
transport service 
handicapped 
the whole country 
home-help service 

(domestic help) 
home-help service orga
nizer 

home helper 
home maker 
assisted, recipient 
housewife's substitutes 

(domestic relief) 
hair dressing 
municipality 

län 
matdistribution 
matservering 
med 
någon/några 
pensionärsgymnastik 

per 
person 
saknas 
samtliga 
studiecirklar 
städhjälp 
summa 
sysselsättnings- och 
övrig fritidsverksamhet 

tillfällig barntillsyn 
tjänstemän 
totalt 
utan 
vecka 
åldring 
år 

county 
meal distribution 
meal service 
with 
some 
physical training for 
pensioners 

per 
person 
lacking/absent 
all 
study circles 
cleaning service 
sum/total 
occupational and other 
recreational activities 

temporary child care 
employees 
total 
without 
week 
old person 
year 

Terms not given above 
Tabell P1 
social hemhjälp till 
åldringar (67 år och 
äldre), fysiskt eller 
psykiskt handikappade 
personer samt andra än 
handikappade personer 
(under 67 år) 

s:a arbetstimmar då 
hjälp lämnats av per
sonal inom den sociala 
hemhjälpen 

assistance in the home, 
under the home-help 
service, given to the 
aged (67 or more), 
physically or mentally 
handicapped persons 
(less than 67) 

number of hours when 
assistance was given by 
the home-help service 
staff 

Tabell P3 
därav antal familjer som 
erhållit hjälp del av dag 

antal hos barnfamiljer 
sysselsatta 

Tabell P6—P12 
därav antal personer 
hjälpta av anhöriga 
avlönade som hem
samariter 

of whom families receiv
ing parttime help 

numbers working in 
families with children 

of whom persons assisted 
by paid relatives 
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därav antal timmar be
talade genom lands
tingets hemsjukvårds-
verksamhet 

antal hjälpta åldringar 
per 1000 inv 67 år 
och äldre 

invånare 67 år och 
äldre i juli 1974 

antal hos åldringar 
sysselsatta 

antal hos handikappade 
personer sysselsatta 

antal hos andra än 
handikappade syssel
satta 

Tabell P13 
i länet 
med 
utan 
hemvårdarverksamhet 
barnvårdarverksamhet 
kommuner som verk

ställer hemsjukvård 
betalad av landstinget 

hemsamaritverksamhet 

Tabell P14—P15 
anställda 
heltidsanställning 
deltidsanställning 
hemvårdare speciellt av
delade för familjer med 
sociala problem 
("hemma-hos-
terapeuter") 

därav med barnvårdar-
utbildning 

timanställning 
därav med hemsamarit-

utbildning 
anhöriga avlönade 

of which no. of hours 
paid by the county 
council's home medical 
service 

number of assisted old 
people per 1000 in
habitants 67 and older 

inhabitants 67 and older 
in July 1974 

numbers assisting the 
aged 

numbers assisting the 
handicapped 

numbers working with 
non-handicapped 

in the county 
with 
without 
home-help service 
temporary child-care 
municipalities dealing 
with home medical 
services paid for by the 
county council 

home-care attendant 
service 

employed 
full-time employment 
part-time employment 
home maker assigned to 
help families with social 
problems ("home 
therapists") 

of whom with child-care 
training 

employment by the hour 
of whom trained home 
helpers 

paid relatives 

Tabell P16 
antal kommuner med 
samordnad hemhjälps
ledning 

förtroendemän 
övriga (särskilt arvo-
derade) 

ålderdomshems
föreståndare 

socionom 

sjuksköterska 
kontorsutbildad 

övriga 
hemvårdsassistenter 
utbildning i de fall dessa 
är tjänstemän 

Tabell P18 
antal kommuner vari 
bedrivs verksamhet 
med 

information om ADL-
redskap (hjälpmedel 
för underlättande av 
den dagliga livsföringen) 

i primärkommunal regi 
i landstingets regi 

i enskild regi 

telefontjänst 
jourtjänst 

telefonservice 

anmälda till telefon
service 

kommunalt handikapp
råd 

pensionärsråd 
kommunalt 
bostadstillägg 
för handikappade 

number of communes 
with co-ordinated 
home-help service 

voluntary workers 
other staff paid by fee 

matron of home for the 
aged 

person with Social 
Science Diploma 

nurse 
person with clerical 
training 

other qualifications 
domestic help assistents 
education if they are 
employees 

number of municipality 
which provide activities 

information on aids for 
daily living (ADL) 

run by municipality 
run by county council 
run by private organiza
tion 

telephone service 
on call service (tele
phonic contact) 

telephone service (or
ganized regular contact 
by telephone) 

registered participant 
of telephone service 

council for the handi
capped run by munic
ipality 

council for the aged 
housing supplement 
for the handicapped 
financed by municipality 
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Tabell P19 
verksamhetens art 

verksamhet i kommunal 
regi med utnyttjande 
av 

särskild lokal 
ålderdomshemmets 
resurser 

ambulerande verksamhet 
verksamhet i regi av 
enskild organisation 

Röda Korset 
pensionärsförening 

studieorganisation 
annan enskild organisa
tion 

services and facilities 
provided 

activities run by munic
ipality using 

special premises 
the resources of the 
home for the aged 

mobile activities 
activities run by a pri

vate organization 
the Swedish Red Cross 
Old-Age Pensioners' 
Association 

study organization 
some other private 
organization 

Tabell P20 
centraler inrymda i 
hyreshus 
separat byggnad 
lokaler i eller i anslut
ning till 

ålderdomshem 
pensionärshem 
servicehus eller mot
svarande 

fritidsgård 
ungdomsgård 
dagcentral 
centraler vars lokaler är 
ordnade på annat sätt 

besök på 

day centres situated in 
block of flats 
separate building 
premises in, or con
nected to 

home for the aged 
home for the elderly 
service house or equiva
lent 

recreation centre 
youth club 
day centre 
day centres whose prem
ises are arranged in 
other ways 

visits to 
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Tabell P 1 Social hemhjälp 1967—1974 
Home-help service 1967—1974 
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Tabell P 2 Social hemhjälp till barnfamiljer i form av husmorsvikariat (hemvårdar-
verksamhet) under 1974 
Assistance in the home to families with children by housewife's substitutes 
(domestic relief) during 1974 
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Tabell P 3 Social hemhjälp till barnfamiljer i form av husmorsvikariat (hemvårdar-
verksamhet) vecka 6, 1975 
Assistance in the home to families with children by housewife's substitutes 
(domestic relief) during week 6, 1975 
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Tabell P 4 Social hemhjälp till barnfamiljer i form av tillfällig barntillsyn (barn-
vårdarverksamhet) under 1974 
Assistance in the home to families with children in the form of temporary 
child care (child-care service) during 1974 
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Tabell P 5 Social hemhjälp till barnfamiljer i form av tillfällig barntillsyn (barn-
vårdarverksamhet) vecka 6, 1975 
Assistance in the home to families with children in the form of temporary 
child care (child-care service) during week 6, 1975 
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Tabell P 6 Social hemhjälp till åldringar (67 år och äldre), fysiskt eller psykiskt handikappade personer samt 

andra än handikappade personer (under 67 år) under 1974 
Assistance in the home, under the home-help service, given to the aged, the physically or mentally handicapped 
and other persons less than 67 years of age during 1974 

1 Hässleholms kommun har ej kunnat dela på timmar då hjälp lämnats av hemsamariter och hemvårdare. Timmar totalt är 191 632. 
2 Antal hjälpta personer andra än handikappade saknas från Stockholms hemhjälpsnämnd. 



223 
Social hem

hjälp 
Tabell P 7 Social hemhjälp till åldringar (67 år och äldre) under 1974 

Assistance in the home, under the home-help service, given to the aged during 1974 

1 Invånare 67 år och äldre i juli 1974. 
2 Hässleholms kommun har ej kunnat dela på timmar då hjälp lämnats av hemsamariter och hemvårdare. Timmar totalt är 162 324. 
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Tabell P 8 Social hemhjälp till åldringar (67 år och äldre) vecka 6, 1975 

Assistance in the home, under the home-help service, given to the aged during week 6, 1975 
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Tabell P 9 Social hemhjälp till fysiskt eller psykiskt handikappade personer under 67 år under 1974 
Assistance in the home, under the home-help service, given to the physically or mentally handicapped persons less 
than 67 years of age during 1974 

1 Uppgifter från Göteborgs kommun saknas. 
2 Hässleholms kommun har ej kunnat dela på timmar då hjälp lämnats av hemvårdare och hemsamariter. Timmar totalt är 18 036. 
3 Uppgifter om arbetstimmar har ej kunnas lämnas av Malmö kommun. Arbetstimmar per hjälpt person har beräknats på uppgifter exkl Malmö 
kommun. 

15 —
 Socialvården 1974 
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Tabell P 10 Social hemhjälp till fysiskt eller psykiskt handikappade personer under 67 år vecka 6, 1975 

Assistance in the home, under the home-help service, given to the physically or mentally handicapped persons 
less than 67 years of age during week 6, 1975 
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Tabell P 11 Social hemhjälp till andra än handikappade personer under 67 år under 1974 

Assistance in the home, under the home-help service, given to other than handicapped persons less than 
67 years of age during 1974 

1 Uppgifter om antal personer har ej kunnat lämnas från Stockholms hemhjälpsnämnd. 
2 Hässleholms kommun har ej kunnat dela på timmar då hjälp lämnats av hemvårdare och hemsamariter. Timmar totalt är 11 272. 
3 Uppgifter om arbetstimmar har ej kunnat lämnas från Malmö kommun. Arbetstimmar per hjälpt person har beräknats på uppgifter exkl Malmö 
kommun. 
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Tabell P 12 Social hemhjälp till andra än handikappade personer under 67 år vecka 6, 1975 

Assistance in the home, under the home-help service, given to other than handicapped persons less than 
67 years of age during week 6, 1975 
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Tabell P 13 Kommuner med hemvårdarverksamhet (husmorsvikariat), barnavårdsverksamhet (tillfällig barntillsyn) 
och/eller hemsamaritverksamhet 1974 
Municipalities providing a domestic relief, a temporary child care and/or a home-help service (for the aged and 
handicapped) 1974 
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Tabell P 14 Personal inom den sociala hemhjälpen (antal hemvårdare, barnvårdare) 31 december 1974 

The home-help service: personnel (number of home makers, child-care attendants), on 31st December 1974 
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Tabell P 15 Personal inom den sociala hemhjälpen (antal hemsamariter) 31 december 
1974 
The home-help service: personnel (number of home helpers), on 31 st December 1974 
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Tabell P 16 Hemhjälpsledningen och hemhjälpsledarnas/hemvårdsassistenternas tjänsteställning samt utbildning 

i de fall dessa är tjänstemän 31 december 1974 
Home-help service organisers and their form of employment and qualifications, on 31st December 1974 
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Tabell P 17 Kommuner med verksamhet i den öppna vården för åldringar och fysiskt eller psykiskt handikappade 
personer 1 januari 1975 
Municipalities providing assistance in the home or other facilities for the aged and the physically or mentally handi
capped, on 1st January 1975 
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Tabell P 18 Kommuner med verksamhet i den öppna vården för åldringar och fysiskt eller psykiskt handikappade 
personer, antal kommuner med kommunalt handikappråd (KHR), pensionärsråd och kommunalt 
bostadstillägg för handikappade 1 januari 1975 
Municipalities providing assistance in the home or other facilities for the aged and the physically or mentally 
handicapped, number of municipalities with a council for the handicapped run by municipality, with council for the 
aged and with housing supplement for the handicapped financed by municipality on 1st January 1975 

1 Hjälpmedel för underlättande av den dagliga livsföringen. — 21 en och samma kommun kan information förekomma av flera myndigheter/organisa
tioner. — 3 Pensionärornas riksorganisation. 
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Tabell P 19 Verksamhet i den öppna vården för åldringar och fysiskt eller psykiskt handikappade personer under 

vecka 6, 1975 
Assistance given in the home or other facilities for the aged and the physically or mentally handicapped during 
week 6, 1975 

1 Här förekommer exempelvis studieorganisationer som ABF, De Handikappades Riksförbund, Kursverksamheten, Medborgarskolan, TBV och 
Vuxenskolan. 
2 Uppgifter från Karlskrona kommun saknas. 
3 Uppgift från Göteborgs kommun saknas. 
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Tabell P 20 Antal kommuner med dagcentral och det sätt på vilket lokalerna ordnats 1 januari 1975. Antal besök 

på dagcentralen/dagcentralerna vecka 6, 1975 
No. of municipalities with day centre and the type of premises being used, on 1st January 1975. No. of visits to day 
centre/s in week 6, 1975 

1 Uppgifter från Malmö kommun saknas. 
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FÄRDTJÄNST 

Transport service 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Den 1 november 1974 bedrevs färdtjänst i 
250 av landets 278 kommuner. I 175 kom
muner fick färdtjänsten användas för skol-
resor för utbildning över grundskolenivå, i 
196 kommuner för arbetsresor, i 209 kom
muner för behandlingsresor och i samtliga 
250 kommuner för övriga resor, t ex inköps-
och privatresor. 

Den budgeterade kostnaden för färd
tjänsten år 1974 var för hela riket 115,8 milj 
kronor. Den beräknade kostnaden år 1975 
uppgår till 134,5 milj kronor. 

Bakgrund 

Färdtjänst är en trafikservice för handikap
pade personer, som har svårt att anlita all
männa kommunikationer eller förflytta sig 
på egen hand. 

Den färdtjänst som redovisas här är 
främst den som bedrivs i primärkommunal 
regi. Färdtjänsten bedrivs mestadels i sociala 
centralnämndernas regi. Andra organ som 
förekommer är t ex kommunstyrelse och 
brandstyrelse. Omsorgsstyrelsernas resor in
går ej i redovisningen. 

Tabellkommentarer 

Färdtjänsten kan användas för olika ända
mål. I vissa tabeller har uppdelning gjorts på 

Summary 

On 1st November 1974, transport service 
was available in 250 of the country's 278 
municipalities. In 175 municipalities the 
transport service was available for travels to 
and from post-primary schools, in 196 
municipalities for travels to and from work, 
in 209 municipalities for travels for treat
ment and in all the 250 municipalities for 
»other travels», e.g. purchasing and private 
travels. 

In 1974 the estimated cost for the transport 
service in the whole country totalled 115,8 
million Swedish kronor, while for 1975 the 
corresponding sum has been calculated to 
134,5 million Swedish kronor. 

Background 

Transport service is provided to handicapped 
persons who have difficulties in using public 
means of transportation or in travelling 
alone. 

This publication treats primarily the 
transport service provided by the municipali
ties. Transport service is usually administer
ed by the central welfare board, but some
times by e.g. the municipal government or 
the local fire authority. The travels under the 
administration of the boards for the mentally 
retarded are not included in the report. 

Comments to the tables 

The transport service can be used for differ
ent purposes. In some tables there is a distri-
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skolresor för utbildning över grundskolenivå, 
behandlingsresor, arbetsresor och övriga 
resor, exkl resor till grundskola. 

Begreppet övriga resor innefattar t ex 
resor för inköp, för att besöka bekanta, för 
bio- och teaterbesök, för gudstjänster och 
för att besöka föreningars sammankomster. 
Behandlingsresor innefattar t ex resor till 
läkare, sjukgymnast och tandläkare. De 
skolresor som redovisas avser resor för ut
bildning över grundskolenivå. Det bör 
understrykas att resor till grundskola (skol
skjutsar) ej ingår i färdtjänsten. 

I tabell Q 9 redovisade uppgifter angående 
övriga fordon avser nästan enbart taxi. 

I tabell Q 14 redovisas avgiftssystemen. 
Med enhetlig avgift avses här att den enskilde 
betalar en fast avgift oavsett resans längd. 
Samma avgift tillämpas oavsett om färd
tjänstfordon/specialfordon eller taxi anlitas. 
Som exempel på differentierade avgifter kan 
följande nämnas: olika avgifter för resa med 
färdtjänstfordon/specialfordon och taxi, oli
ka avgifter inom och utom tätort, avgift 
motsvarande lokal busstaxa och avgift enligt 
en i förväg fastställd skala grundad på re
sans faktiska kostnad. 

I tabell Q 13 redovisas kostnader och in
täkter för färdtjänsten. För år 1974 har in
hämtats uppgift om budgeterad kostnad och 
intäkt samt för år 1975 beräknad kostnad och 
intäkt. Fr o m år 1975 utgår statsbidrag med 
35 proc av primärkommunens eller lands
tingskommunens driftskostnader brutto för 
färdtjänsten. Med utgångspunkt i den an
givna kostnaden för färdtjänsten år 1975 har 
i tabellerna beräknats storleken av stats
bidraget till kommunerna. 

bution by travels to and from school for post
primary education, travels for treatment, 
travels to and from work, and other travels, 
excluding travels to primary school. 

The term other travels includes e.g. 
travels for purchasing and for visits to 
friends, cinemas, theatres, divine services 
and meetings of associations. Travels for 
treatment include e.g. travels to physicians, 
physiotherapists and dentists. The travels to 
and from schools covered by this report are 
travels for education above the primary 
school level. It should be noted that travels 
to and from primary school are not included 
in the transport service. 

The data reported in table Q 9 concerning 
»other vehicles» refer almost exclusively to 
travels by taxi. 

Table Q 14 present data on the charge sys
tems. By a standard fee is here meant that the 
individual pays a fixed fee, irrespective of the 
length of the journey or whether a transport 
service vehicle/special vehicle or a taxicab is 
used. Examples of differentiated fees are: 
Different fees for travel with a transport 
service vehicle/special vehicle and a taxicab, 
different fees within and without built-up 
areas, fees corresponding to the local bus 
charges and fees set according to a fixed 
scale based on the actual cost of the travel. 

Table Q 13 give data about the cost and 
revenue of the transport service. The data for 
1974 refer to the cost and revenue included in 
the budget and the data for 1975 to the esti
mated cost and revenue. Starting in 1975, 
government subsidies are granted, amount
ing to 35 per cent of the municipality's or 
county council's gross operating costs for 
the transport service. On the basis of the 
estimated cost for the transport service in 
1975, the magnitude of the government sub
sidy to the municipalities has been calculat
ed. 
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Tabeller 

Q 1. Vissa uppgifter om färdtjänst den 1 
november 1974 i kommuner med olika 
folkmängd 

Q 2. Personer som använder färdtjänsten 
fördelade efter personer med tillstånd 
och uppskattat antal personer som an
vänder färdtjänsten i sådana kommu
ner som inte tillämpar tillståndsgiv-
ning, 1 november 1974 

Q 3. Kommuner med tillståndsgivning för
delade efter om läkarutlåtande krävs 
för att få tillstånd att använda färd
tjänsten, 1 november 1974 

Q 4. Antal enkelresor som företagits under 
tiden 1 januari—30 juni 1974. Länsvis 

Q 5. Kommuner fördelade efter om färd
tjänsten inte får användas för någon/ 
några typ/er av resor 1 november 1974 

Q 6. Kommuner fördelade efter förekomst 
av begränsningar i antal resor be
träffande restypen övriga resor (t ex 
inköps- och privatresor), 1 november 
1974 

Q 7. Kommuner fördelade efter begräns
ningar i resornas längd, 1 november 
1974 

Q 8. Kommuner fördelade efter begräns
ningar avseende restidpunkt, 1 novem
ber 1974 

Q 9. Kommuner fördelade efter om för
handsbeställning krävs för övriga 
resor (t ex inköps- och privatresor) 
samt hur lång tid före önskad restid
punkt beställning i regel skall göras 
för denna typ av resor, 1 november 
1974 

Q 10. Kommuner med särskilt utrustade for
don (färdtjänstfordon/specialfordon) 
samt antal fordon, 1 november 1974 

Tables 

Q 1. Certain data about the transport ser
vice in municipalities with popula
tions of different sizes on 1st Novem
ber 1974 

Q 2. Persons using transport service distri
buted by persons with permits and 
estimated number of persons in muni
cipalities not requesting permits on 1st 
November 1974 

Q 3. Municipalities issuing permits to use 
the transport service distributed by 
whether medical attestation is required 
for such a permit on 1st November 1974 

Q 4. Number of one-way travels made 
during the period January 1st—June 
30th, 1974, by county 

Q 5. Municipalities distributed by whether 
the transport service is not allowed to 
be used for certain types of travels on 
1st November 1974 

Q 6. Municipalities distributed by restric
tions in the number of other travels 
(e.g. purchasing and other travels) on 
1st November 1974 

Q 7. Municipalities distributed by restric
tions in the length of the travels on 1st 
November 1974 

Q 8. Municipalities distributed by restric
tions in when the transport service can 
be employed on 1st November 1974 

Q 9. Municipalities distributed by whether 
advance booking is required for other 
travels (e.g. purchasing and private 
travels) and by how long in advance 
the booking as a rule has to be made 
for this type of travels on 1st Novem
ber 1974 

Q 10. Municipalities with specially equipped 
vehicles (transport service vehicles/ 
special vehicles) and the number of 
vehicles on 1st November 1974 
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Q 11. Kommuner fördelade efter befordrare 
som verkställer resor med färdtjänst
fordon/specialfordon, 1 november 
1974 

Q 12. Kommuner fördelade efter om till
fälliga besökare i kommunen får an
vända färdtjänsten och ersättnings
princip härför mellan kommuner, 1 
november 1974 

Q 13. Kostnader och intäkter för färd
tjänsten i rikets kommuner 1974 och 
1975. Länsvis 

Q 14. Kommuner fördelade efter det av
giftssystem som tillämpas för olika 
typer av resor, 1 november 1974 

Q 11. Municipalities distributed by organ 
carrying out the travels with the 
transport service vehicles/special ve
hicles on 1st November 1974 

Q 12. Municipalities distributed by whether 
visitors in the municipality may use 
the transport service and the inter-
municipal compensation principle on 
1st November 1974 

Q 13. Cost and revenue for the transport 
service in the Swedish municipalities 
in 1974 and 1975, by county 

Q 14. Municipalities distributed by the 
change system applied for various 
types of travels on 1st November 1974 

List of terms 
alla 
alltid 
annan/andra 
annat 
anställd 
ansvarig 
antal 
använda/s 
arbetsresor 
avgift 
avseende 
avstånd 

bedrivs 
befordrare 
begränsning/ar 
behandlingsresor 
behov 
beräknad 
beställning 
beviljas 
bostadsorten 
brandkår 
brukar 
budgeterad 

dag/ar 
differentierad 

all 
always 
other(s) 
other 
employed 
responsible 
number 
use 
travels to and from work 
fee 
referring to 
distance 

carry on 
executing organ 
restriction(s) 
travels for treatment 
need 
calculated 
booking 
granted 
place of residence 
fire brigade 
usually 
included in the budget 

day(s) 
differentiated 

dygnet 
därav 

ej 
eller 
en 
enbart 
enhetlig 
enkelresa/or 
ersättning 
extra 

folkmängd 
fordon 
från 
färdtjänstfordon 
följande 
före 
förekommer 
företas 
förhandsbeställning 

grundskolenivå 
gräns/er 

handikapporganisation/ 
er 

hela riket 

twentyfour-hour day 
of which 

not 
or 
one 
only 
standard 
oneway trip(s) 
compensation 
extra 

population 
vehicle 
from 
transport service vehicle 
following 
before 
occur 
performed 
advance booking 

primary school level 
limit(s) 

organization(s) for 
handicapped persons 

the whole country 
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hemkommun 
hyrda 

i form av 
i princip 
i regel 
i speciella fall 
inga 
ingen 
ingår 
inkl 
inom 
inte 
intäkt 

kan 
kombinationer 
kommun/er 
kommunalt 
kommungräns 
kostnad/erna 
kr 
kräver 
krävs 

landsting 
ledsagare 
lokala 
läkarutlåtande 
län 
längd 
lördagar 

maximerad/maximerat 
medfölja 

nattetid 
nämnd 

och 
organ 

per 
person/er 
personal 
primärkommunal 

place of domicile 
rented 

in the form of 
in principle 
as a rule 
in special cases 
no, none 
nobody 
included 
included 
within 
not 
revenue 

can, might 
combinations 
municipality(ies) 
municipal 
municipal border 
cost 

Swedish kronor 
require 
required 

county council 
escort 
local 
medical attestation 
county 
length 
Saturdays 

with an upper limit of 
accompany 

in the night hours 
board 

and 
body(ies) 

per 
person(s) 
personnel 
municipal 

regi 
resan/resor 
resdag 
reskostnad 
restidpunkt 

skolresor 

specialfordon 
statsbidrag 
styrelse 
söndagar 

taxi 
tillfälligt 
tillgängliga 
tillsammans 
tillstånd 
tillståndsgivning 
tillåter 
tillämpar 
tkr 

totalt 
trafikbolag 
trafikförsörjningsplan 

under 
uppskattat 
utan 
utbildning 

vecka 
viss/t 
vistas 

ytterligare 

år 

ägda 
äldre 

över 
övriga 

management 
travel(s) 
day of travel 
cost of travel 
time of travel 

travels to and from 
school 

special vehicle 
government subsidy(ies) 
governing council 
Sundays 

taxicab 
occasionally 
available 
together 
permit(s) 
issuance of permits 
allow 
apply 
thousands of Swedish 
kronor 

total 
transportcompany 
transport provision plan 

during 
estimated 
without 
education 

week 
certain 
stay 

further 

year 

owned 
old 

above 
other(s) 

16 — Socialvården 1974 
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Tabell Q 1 Vissa uppgifter om färdtjänst den 1 november 1974 i kommuner med olika folkmängd 
Certain data about the transport service in municipalities with populations of different sizes on 1st November 1974 
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Tabell Q 2 Personer som använder färdtjänsten fördelade efter personer med till
stånd och uppskattat antal personer som använder färdtjänsten i sådana 
kommuner som inte tillämpar tillståndsgivning, 1 november 1974 
Persons using transport service distributed by persons with permits and estimated 
number of persons in municipalities not requesting permits on 1st November 1974 

1 Inkl Eslövs kommun. — 2 Inkl Karlstads kommun. — 3 Uppgift saknas från Värmdö kommun. — 4 Uppgift 
saknas från Simrishamns kommun. — 5 Uppgift saknas från Landskrona och Malmö kommuner. — 6 Uppgift 
saknas från Eslöv och Trelleborgs kommuner. — 7 Uppgift saknas från Göteborgs sjukvårdsförvaltning. — 
8 Uppgift saknas från Kungälvs kommun. — 9 Uppgift saknas från Borås kommun. — 10 Uppgift saknas från 
Skövde kommun. — u Uppgift saknas från Karlstads kommun. — ]2 Uppgift saknas från Säffle kommun. — 
13 Uppgift saknas från Bollnäs kommun. — 14 Uppgift saknas från Östersunds kommun. — 15 Uppgift saknas 
från Skellefteå kommun. — 16 Stockholms Läns Landsting har givit totalt 1 907 personer (därav ca 175 personer 
67 år och äldre) tillstånd att använda färdtjänsten för arbetsresor. Totalt 48 244 personer har tillstånd att 
använda färdtjänsten till de landstingskommunala behandlingsresorna (uppgift saknas om antal personer 67 år 
och äldre). 
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Tabell Q 3 Kommuner med tillståndsgivning fördelade efter om läkarutlåtande krävs 
för att få tillstånd att använda färdtjänsten, 1 november 1974 
Municipalities issuing permits to use the transport service distributed by whether 
medical attestation is required for such a permit on 1st November 1974 

1 Inkl Eslövs kommun. 
2 Inkl Karlstads kommun. 
3 Läkarutlåtande krävs alltid för resor med taxi, i speciella fall för resor med specialfordon i Skara kommun. 
4 Arbetsresor inom Stockholms län handhas av Stockholms län landsting. Läkarutlåtande krävs alltid. 
5 De enskilda kommunerna inom Stockholms län avgör om läkarutlåtande skall krävas för de landstings
kommunala behandlingsresorna. 
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Tabell Q 4 Antal enkelresor som företagits under tiden 
1 januari—30 juni 1974. Länsvis 
Number of one-way travels made during the period 
January 1st—June 30th, 1974, by county 

1 Varav 392 082 enkelresor verkställts av Stockholms läns landsting. 
2 Varav 18 082 enkelresor verkställts av Stockholms läns landsting. 
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Tabell Q 5 Kommuner fördelade efter om färdtjänsten inte får användas för någon/ 
några typ/er av resor, 1 november 1974 
Municipalities distributed by whether the transport service is not allowed to be used 
for certain types of travels on 1st November 1974 

1 Stockholms läns landsting bedriver färdtjänst i form av arbetsresor och behandlingsresor i samtliga kom
muner inom Stockholms län. 



248 
Färdtjänst 

Tabell Q 6 Kommuner fördelade efter förekomst av begränsningar i antal resor beträffande restypen övriga resor 
(t. ex. inköps- och privatresor), 1 november 1974 
Municipalities distributed by restrictions in the number of other travels (e.g. purchasing and private travels) on 1st 
November 1974 

1 Maximerad reskostnad per månad. — 3 Inkl Eslövs kommun. —3 Ale kommun tillämpar maximerat antal enkelresor per 4 månader. — 4 Svenljunga 
och Tranemo kommuner tillämpar maximerat antal mil per månad. — 5 Inkl Karlstads och Säffle kommuner. 
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Tabell Q 7 Kommuner fördelade efter begränsningar i resornas längd, 1 november 
1974 
Municipalities distributed by restrictions in the length of the travels on 1st November 
1974 

1 Resor som handhas av Stockholms läns landsting får företas inom länets gränser. 
2 Inkl Eslövs kommun. 
3 Inkl Karlstads och Säffle kommuner. 
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Tabell Q 8 Kommuner fördelade efter begränsningar avseende restidpunkt, 1 november 1974 
Municipalities distributed by restrictions in when the transport service can be employed on 1st November 1974 

1 Resor som handhas av Stockholms läns landsting får företas under veckans alla dagar och under hela dygnet. 
2 Inkl Eslövs kommun. 3 Inkl Karlstads kommun. 4 Inkl Säffle kommun. 
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Tabell Q 9 Kommuner fördelade efter om förhandsbeställning krävs för övriga resor (t. ex. inköps- och privatresor) 

samt hur lång tid före önskad restidpunkt beställning i regel skall göras för denna typ av resor, 1 november 
1974 
Municipalities distributed by whether advance booking is required for other travels (e.g. purchasing and private travels) 
and by how long in advance the booking as a rule has to be made for this typs of travels on 1st November 1974 

1 Inkl Eslövs kommun. 2 Inkl Karlstads och Säffle kommuner. 
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Tabell Q 10 Kommuner med särskilt utrustade fordon (färdtjänstfordon/specialfordon) samt antal fordon, 1 novem
ber 1974 
Municipalities with specially quipped vehicles (transport service vehicles/special vehicles) and the number of vehicles 
on 1st November 1974 

1 Varav I fordon disponeras av Eslövs kommun. 2 Avser Karlstads kommun. 3 Varav 1 fordon används för resor i Säffle kommun. 
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Tabell Q 11 Kommuner fördelade efter befordrare som verkställer resor med färdtjänstfordon/specialfordon, 1 

november 1974 
Municipalities distributed by organ carrying out the travels with the transport service vehicles/special vehicles on 1st 
November 1974 

1 Samtliga kommuner i Stockholms län har tillgång till det landstingskommunala trafikbolagets specialfordon. Enbart t ex taxi avser här taxi + kommu
nalt trafikbolag. 
2 Inkl Eslövs kommun. 3 Inkl Karlstads kommun. 4 Inkl Säffle kommun. 
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Tabell Q 12 Kommuner fördelade efter om tillfälliga besökare i kommunen får använda 
färdtjänsten och ersättningsprincip härför mellan kommuner, 1 november 
1974 
Municipalities distributed by whether visitors in the municipality may use the 
transport service and the inter-municipal compensation principle on 1st November 
1974 

1 För de resor som handhas av Stockholms läns landsting får även personer som tillfälligt vistas inom länet 
använda färdtjänsten. Hemkommunen krävs på kostnaderna. 
2 Inkl Eslövs kommun. 
3 Inkl Karlstads kommun. 
4 Inkl Säffle kommun. 
6 6 kommuner har ej tagit ställning. 
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Tabell Q 13 Kostnader och intäkter för färdtjänsten i rikets kommuner 1974 och 1975. Länsvis 
Costs and revenues for the transport service in the Swedish municipalities in 1974 and 1975, by county 

1 Uppgift saknas från Eslövs kommun. 
"- Inkl Karlstads och Säffle kommuner. 
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Tabell Q 14 Kommuner fördelade efter det avgiftssystem som tillämpas för olika 
typer av resor, 1 november 1974 
Municipalities distributed by the change system applied for various types of travels 
on 1st November 1974 

1 I kronor och ören eller viss procent av resans kostnad. 
2 Färdtjänst bedrivs av Stockholms läns landsting i samtliga kommuner inom länet. Avgiften är 3 kr per enkel 
resa, dock maximalt 50 kr/mån för arbetsresor och behandlingsresor. 
3 En kommun har ej tagit ställning till avgift. 
4 Två kommuner har ej tagit ställning till avgift. 
6 Inkl Eslövs kommun. 
6 Tre kommuner har ej tagit ställning till avgift. 
7 Inkl Karlstads och Säffle kommuner. 
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17 — Socialvården 1974 
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ÅLDERDOMSHEM 

Old-age homes 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

Vid slutet av år 1974 fanns i hela riket 1 164 
ålderdomshem med 60 090 platser och 
58 136 pensionärer. Av hemmen hade 25 
särskild avdelning för långvarigt sjuka med 
2 833 platser och 2 691 vårdtagare. 

Ålderdomshemmens kostnader uppgick år 
1974 till 1 950 milj kr, därav vårdkostnader 
1 527 milj kr. Intäkterna uppgick till 581 
milj kr, därav vårdavgifter 428 milj kr. 

Bakgrund 

Kommunerna är enligt 18 § socialhjälps
lagen skyldiga att anordna och driva hem 
för åldringar och andra personer i behov av 
vård eller tillsyn, som icke eljest tillgodoses. 

De i detta meddelande redovisade upp
gifterna rörande de kommunala ålderdoms
hemmen omfattar inte bara de egentliga 
ålderdomshemmen utan också avdelningar 
för vård av långvarigt sjuka, vilka drivs av 
socialnämnderna, sociala centralnämnderna. 

Avdelning för långvarigt sjuka. Som sådan 
räknas avdelning, vilken är införd i social
styrelsens sjukhusregister och ingår i lands
tingets plan för tillgodoseende av vård för 
långvarigt sjuka. 

Platsantal. För varje avdelning har det 
antal platser redovisats, som avdelningen 
var godkänd för den 31 december 1974, så
lunda ej det faktiskt belagda antalet platser. 

Summary 
At the end of 1974 there were in all 1,164 
homes for the aged in the whole country; 
they had 60,090 beds and 58,136 inmates. 25 
of these homes had special sections for the 
chronically sick; in all there were 2,833 such 
beds and 2,691 inmates. 

In 1974 the homes for the aged cost kr 
1,950 million, the actual care of inmates 
costing kr 1,527 million. These homes had a 
total income of kr 581 million, kr 428 million 
of this sum being charges for the care given. 

Background 

According to the Social Assistance Act, Sec 
18 the municipalities are under an obligation 
to establish and run homes for the aged and 
other persons in need of care or attention 
for whom provision is not otherwise made. 

The data concerning the municipal homes 
for the aged recorded in this report relate 
not only to homes for the aged proper but 
also to special sections for the chronically 
sick, which are run by the social welfare 
committees. 

Sections for the chronically sick denote 
sections which are included in the Hospital 
register kept by the National Board of Health 
and Welfare and are part of the county coun
cil plan for the care of the chronically sick. 

Number of beds. For each section there 
has been recorded the number of beds for 
which the section was approved on 31st 
December 1974, that is to say not the actual 
number of beds occupied. 
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Pensionär. Till de på ålderdomshemmet 
boende pensionärerna räknas varje person, 
som varit boende på ålderdomshemmet vid 
redovisningsårets utgång, oavsett på vilket 
sätt kostnaderna bestritts, således även själv
betalande inackorderingar. Även pensionä
rer, som under jul- och nyårshelgen etc till
fälligt varit frånvarande från hemmet, har 
medräknats. 

Kostnader och intäkter för ålderdomshem
mens drift 

Specificeringen av de olika posterna ansluter 
sig till den av Kommunförbundet rekom
menderade kontoplanen (K-planen). 

Vårdkostnader, kostnader för inventarier och 
lokaler 

Personalkostnader. Dessa kostnader redo
visas brutto, dvs utan avdrag för ersättning 
från befattningshavarna för kost och hyra. 
Dylika ersättningar redovisas under intäk
terna. 

Övriga kostnader. Kostnader för ny-, till-
eller ombyggnad av fastighet eller för 
amortering av kapital nedlagt i hemmets 
byggnader har ej medräknats. 

Intäkter 
Bidrag och ersättning från staten. Här har 
redovisats endast ersättning för enstaka 
personer t ex flyktingar. Folkpensioner är ej 
medräknade. 

Bidrag och ersättning frän landsting. Här 
är inte bidrag för öppen vård medtagna utan 
endast bidrag till ålderdomshemmens drift. 

Bidrag och ersättning från andra kommu
ner. Härunder redovisas bidrag från kom-

Inmates. An inmate is taken to be every 
person being cared for at a home for the 
aged at the end of the reporting year in 
whatever way this care is paid for; persons 
paying for their own board and lodging are 
also counted as inmates. Inmates tempo
rarily away from home, for instance over the 
Christmas and New Year holidays, were also 
included. 

Expenditure on and income for the running 
of homes for the aged 

The specification of the various items is in 
line with what has been recommended by the 
Union of Local Authorities in its »K-plan». 

Expenditure on care of inmates, expenditure 
on furniture and fittings, and premises 

Expenditure on staff. This expenditure is 
recorded as gross expenditure, i.e. without 
deduction for reimbursement from the staff 
for their board and lodging. Such reim
bursement is set out under income. 

Other expenditure. Expenditure on build
ing, additions or re-building of premises or for 
the amortisation of capital invested in the 
buildings of a home have not been included. 

Income 

Grants and compensation from the State. 
Only compensation for individual persons, 
e.g. refugees has been recorded here. 
National basic pensions have not been in
cluded. 

Grants and compensation from the county 
councils. Grants for non-residential care 
have not been included, only grants for the 
running of a home for the aged. 

Grants and other compensation from other 
municipalities. Grants from municipalities 
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muner som inackorderat pensionärer på 
andra ålderdomshem än sina egna. 

Vårdavgifter. Här är medtagna såväl upp
burna folkpensioner som vårdavgifter från 
pensionärer. Folkpensionerna redovisas net
to, dvs med avdrag för den andel som pen
sionärerna själva får. 

which have placed pensioners in homes for 
the aged other than their own are recorded 
under this heading. 

Charges for care. Under this heading are 
classed both national basic pensions received 
and charges for care paid by the pensioners. 
National basic pensions are recorded net, 
i.e. with a deduction for the proportion 
made over to the pensioners themselves. 

Tabeller 

R 1. Antal platser och på hemmen boende 
pensionärer samt medelbeläggningen 
på ålderdomshemmen 1965—1974 

R 2. Antal platser på ålderdomshemmen 
vid slutet av åren 1973 och 1974 

R 3. Antal pensionärer på ålderdomshem
men vid slutet av åren 1973 och 1974 

R 4. Ålderdomshemmen vid slutet av 1974. 
Pensionärerna fördelade efter hemmets 
storlek, ålder och typ 

R 5. Ålderdomshemmen vid slutet av 1974. 
Pensionärerna fördelade länsvis 

R 6. Ålderdomshemmen vid slutet av år 
1974 fördelade efter storlek, länsvis 

R 7. Ålderdomshemmen vid slutet av år 
1974 fördelade efter ålder, länsvis 

R 8. Ålderdomshemmen vid slutet av år 
1974 fördelade efter ålder och storlek 

R 9. Antal platser och medelbeläggningen 
inom ålderdomshem av olika ålder, 
1974 

R 10. Antal platser, pensionärer och vård
dagar samt medelbeläggning inom 
olika avdelningar av ålderdomshem 
1974 

R 11. Egentliga ålderdomshem, 1974 för
delade efter storlek och beläggning 

R 12. Ålderdomshemmens kostnader 1974 
i 1000-tal kronor. Hemmen fördelade 
efter typ och storlek 

R 13. Ålderdomshemmens intäkter 1974 
i 1000-tal kronor. Hemmen fördelade 
efter typ och storlek 

Tables 

R 1. Number of beds and inmates and 
average occupancy rate in the homes 
for the aged 1965—1974 

R 2. Number of beds in the homes for the 
aged at the end of 1973 and 1974 

R 3. Number of inmates at homes for the 
aged at the end of 1973 and 1974 

R 4. Homes for the aged at the end of 1974. 
The inmates distributed by size, age 
and type of the home 

R 5. Homes for the aged at the end of 1974. 
The inmates distributed by county 

R 6. Homes for the aged at the end of 1974 
distributed by size, by county 

R 7. Homes for the aged at the end of 1974 
distributed by age, by county 

R 8. Homes for the aged at the end of 1974 
distributed by age and size 

R 9. Number of beds and average occup
ancy rate in homes for the aged of 
various ages, 1974 

R 10. Number of beds, inmates and days of 
care, and average occupancy rate in 
various sections of homes for the aged, 
1974 

R 11. Homes for the aged proper distributed 
by size and occupancy rate, 1974 

R 12. The cost of homes for the aged in 1974 
in thousands of kronor. Homes distri
buted by type and size 

R 13. Income of homes for the aged 1974 in 
thousands of kronor. Homes distri
buted by type and size 
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R 14. Ålderdomshemmen vid slutet av 1974 
efter storlek och byggnadsmaterial 

R 15. Ålderdomshemmen vid slutet av 1974 
efter byggnadsår och byggnadsmate
rial 

R 16. Ålderdomshemmen 1974 efter typ av 
öppen verksamhet vid hemmen, länsvis 

R 17. Ålderdomshemmen 1974 efter storlek 
och typ av öppen verksamhet vid 
hemmen 

R 18. Vid ålderdomshemmen anställd per
sonal den 31 december 1974 fördelad 
efter hemmens storlek 

R 19. Vid ålderdomshemmen anställd per
sonal den 31 december 1974 fördelad 
efter hemmens ålder 

R 20. Ålderdomshemmen 1974. Ålderdoms
hemsföreståndarnas utbildning, läns
vis 

R 21. Ålderdomshemmen 1974. 
Personalen efter län 

R 22. Ålderdomshemmen 1974 efter före
komst av sjukgymnast, arbetsterapeut 
m.m, efter hemmens storlek 

R 23. Ålderdomshemmen 1974 efter före
komst av sjukgymnast, arbetsterapeut 
m.m, efter hemmens ålder 

R 24. Ålderdomshemmen 1974 efter före
komst av system med differentierade 
avgifter, förtroenderåd m.m, efter 
hemmens storlek 

R 25. Ålderdomshemmen 1974 efter före
komst av system med differentierade 
avgifter, förtroenderåd m.m. efter 
hemmens ålder 

R 26. Ålderdomshemmen vid slutet av 1974. 
Pensionärerna fördelade efter ålder, 
kön och län 

R 27. Ålderdomshemmen vid slutet av 1974. 
Pensionärerna fördelade efter ålder, 
kön och hemmets ålder 

R 14. Homes for the aged at the end of 1974 
by size and material of which they are 
built 

R 15. Homes for the aged at the end of 1974 
by year of construction and material of 
which they are built 

R 16. Homes for the aged in 1974 by type of 
non-residential activities, by county 

R 17. Homes for the aged in 1974 by size and 
type of non-residential activities 

R 18. Homes for the aged on 31st December 
1974. Personnel distributed by the size 
of the homes 

R 19. Homes for the aged on 31st December 
1974. Personnel distributed by the age 
of the homes 

R 20. Homes for the aged in 1974. The 
qualifications of the matrons of homes 
for the aged, by county 

R 21. Homes for the aged in 1974. 
Personnel by county 

R 22. Homes for the aged in 1974. 
Physic-therapists, occupational thera
pists, etc. Distribution by the size of 
the homes 

R 23. Homes for the aged in 1974. 
Physic-therapists, occupational thera
pists, etc. Distribution by the age of 
the homes 

R 24. Homes for the aged in 1974. System 
with differentiated fees, etc. Distribu
tion by the size of the homes 

R 25. Homes for the aged in 1974. System 
with differentiated fees, etc. Distribu
tion by the age of the homes 

R 26. Homes for the aged at the end of 1974. 
The inmates distributed by age, sex 
and by county 

R 27. Homes for the aged at the end of 1974. 
The inmates distributed by age, sex 
and by the age of the homes 
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List of terms 

antal 
antal platser 
avdelning för långvarigt 
sjuka 

därav 
egentligt ålderdomshem 

hela riket 
hem 
kvflnnor) 
län 

number 
number of beds 
section for the chroni
cally sick 

of which 
home for the aged 
proper 

the whole country 
home 
women 
county 

män 
pensionärer 
platser 
summa 
totalt 
ålder 
ålderdomshem 
år 
år då hemmet togs i 

bruk 

men 
inmates 
beds 
sum 
total 
age 
home for the aged 
year 
year when home opened 

Terms not given above 

Tabell Rl 

antal på hemmet 
boende pensionärer 

medelbeläggning på 
100 platser 

Tabell R 2 

förändring i % 

Tabell R 3 
i medeltal per dag 
i medeltal per 100 
platser 

nytillkomna 1974 

Tabell R 6 

därav med nedan

stående antal platser 

Tabell R7 

därav tagna i bruk 

Tabell R 8 

antal platser per hem 

därav tagna i bruk 
därav om — eller 
tillbyggda 

number of inmates 

average occupancy rate 
per 100 beds 

change as % 

average per day 
average per 100 beds 

new inmates in 1974 

of which with number 
of beds stated below 

of which opened 

number of beds per 
home 

of which opened 
of which re-built or 
built on 

Tabell R 9 

år då hemmet togs i 
bruk 

därav, %, i enkelrum 

medeltal platser per 
hem 

medelbeläggning per 
100 platser 

Tabell RIO 

därav, i %, i enkelrum 

därav för vilka 
landstingsbidrag 
beräknas utgå 

antal vårddagar under 
1974 (i 1000-tal) 

medelbeläggning per 
100 platser 

Tabell RU 

beläggning, % 
antal egentliga 
ålderdomshem 

därav med nedanstå
ende antal platser 

year when home opened 

of whom, %, in single 
rooms 

average number of beds 
per home 

average occupancy rate 
per 100 beds 

of which, %, in single 
rooms 

of whom inmates for 
whom a county coun
cil grant is expected 
to be paid 

number of days care 
during 1974 
(in thousands) 

average occupancy rate 
per 100 beds 

occupancy, % 
number of homes for the 
aged proper 

of which, with the num
ber of beds stated below 
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Tabell R12 
vårdkostnader 
personalkostnader 
livsmedel 
övriga kostnader 
kostnader för inventarier 
och lokaler 

summa kostnader 
kostnad per vårdplats 
och år (kr) 

kostnad per vårddag (kr) 

Tabell R13 

intäkter 
bidrag och ersättning 
från 

staten 
landsting 
andra kommuner 
ersättning från befatt
ningshavare för 

kost 

hyror 
vårdavgifter 
övriga intäkter 

Tabell R14, R15 

byggnadsmaterial 
huvudbyggnad 
trä 
trä och annat 

annat 
annex 

Tabell R16, R17 
servering av mat 
distribution av mat 
badservice 
öppen verksamhet 
fotvård 
motionsgymn(astik) 
musik (-teater och/eller 

cost of care 
cost of personnel 
food 
other costs 
cost of furniture and 
fittings, and of pre
mises 

total costs 
cost per bed per year 
(kr) 

cost per day of care (kr) 

income 
grants and reimburse
ment from 

the central government 
county council 
other municipalities 
reimbursement from 
staff for 

food 

rent 
charges for care 
other income 

building materials 
main building 
wood 
wood and some other 
material 

other 
annex 

serving of food 
distribution of food 
baths 
non-residential activities 
foot care 
physical training 
music (-theatre and/or 

filmunderhållning) 
(anordnande av) utfärder 
(handledd) hobbyverk
samhet 

studiecirklar 
samarb med bibliotek 
enbart för hemmets 
pensionärer 

Tabell R18, R21 

antal personer 
antal personer per hem 
med nedanstående antal 
platser 

ålderdomshems-
föreståndare 

bitr ålderdomshems
föreståndare 

3-årig förest utbildn 
1- » » » 
sjuksköterskeexamen 

undersköterskeutbildning 
hemvårdareutbildning 
mentalskötareutbildn 

annan utbildning 
undersköterskor, 
heltidsanst 

undersköterskor, 
deltidsanst 

32-veckorskurs 

vårdbiträden, heltidsanst 
» deltidsanst 

ekonomiföreståndare 
kokerskor/kockar 
2-terminsutbildning i 
storhushåll 

ekonomibiträden, hel
tidsanst 

ekonomibiträden, del
tidsanst 

vaktmästare 
sysselsättningshandledare 
utbildning 

film) 
(arranging of) excursions 
hobby activities 

study circles 
library service 

number of persons 
number of persons per 
home with the number 
of beds stated below 

matron of home for the 
aged 

assistant matron of home 
for the aged 

3-year matron's training 
1- » » » 
registered nurse's diplo
ma 

assistant nurse's training 
home nursing training 
mental attendant's train
ing 

other training 
full-time assistant nurses 

part-time assistant nurses 

32-week course 

full-time nurse's aids 
part-time nurse's aids 
catering supervisor 
cooks 

2 term's catering training 

full-time domestic aids 

part-time domestic aids 

caretaker 
recreational organizer 
training 



265 Ålderdomshem 

3-årig 
heltid 
deltid 

Tabell R22, R23 

sjukgymnast 
fotvårdsspecialist 
arbetsterapeut 
extra personal för enbart 
baduppgifter 

bland ekonomipersonalen 
anställda för enbart 
städning 

3-year 
full-time 
part-time 

physic-therapist 
chiropodist 
occupational therapist 
extra staff to bath the 
patients 

in domestic staff persons 
employed for the clean
ing only 

Tabell R24, R25 

system med differentie
rade avgifter 

system med enhetliga 
avgifter 

fast organiserat för
troenderåd 

samarbete med barnstuga 

samarbete med skola 

pensionärsgymnastik 

system with differen
tiated fees 

system with uniform fees 

permanent staff-patient/ 
consultative body 

co-operation with a 
children's day-home 

co-operation with a 
school 

physical training 
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Tabell R 1 Antal platser och på hemmen boende 
pensionärer samt medelbeläggningen1 på 
ålderdomshemmen 1965—1974 
Number of beds and inmates and average 
occupancy rate in the homes for the aged 
1965-1974 

1 Medeltal vårdade per dag i % av antalet disponibla platser. 
2 Fr.o.m. 1971 ingår ej avdelningarna för långvarigt sjuka i Stockholms 

kornmun i redovisningen då dessa avdelningar överförts till lands
tinget. 
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Tabell R 2 Antal platser på ålderdomshemmen vid 
slutet av åren 1973 och 1974 
Number of beds in the homes for the aged at 
the end of 1973 and 1974 

Tabell R 3 Antal pensionärer på ålderdomshemmen vid slutet av åren 1973 och 1974 
Number of inmates at homes for the aged at the end of 1973 and 1974 
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Tabell R 4 Ålderdomshemmen vid slutet av 1974. Pensionärerna fördelade efter 
hemmets storlek, ålder och typ 
Homes for the aged at the end of 1974. The inmates distributed by size, age and 
type of the home 
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Tabell R 5 Ålderdomshemmen vid slutet av 1974. Pensionärerna fördelade länsvis 
Homes for the aged at the end of 1974. The inmates distributed by county 
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Tabell R 6 Ålderdomshemmen vid slutet av 1974 fördelade efter storlek, länsvis 
Homes for the aged at the end of 1974 distributed by size, by county 
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Tabell R 7 Ålderdomshemmen vid slutet av 1974 fördelade efter ålder, länsvis 
Homes for the aged at the end of 1974 distributed by age, by county 
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Tabell R 8 Ålderdomshemmen vid slutet av 1974 fördelade efter ålder och storlek 
Homes for the aged at the end of 1974 distributed by age and size 

Tabell R 9 Antal platser och medelbeläggningen inom ålderdomshem av olika ålder 
1974 
Number of beds and average occupancy rate in homes for the aged of various 
ages, 1974 
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Tabell R 10 Antal platser, pensionärer och vårddagar samt medelbeläggning inom 
olika avdelningar av ålderdomshem 1974 
Number of beds, inmates and days of care, and average occupancy rate in various 
sections of homes for the aged, 1974 

Tabell R 11 Egentliga1 ålderdomshem 1974 fördelade efter storlek och beläggning 
Homes for the aged proper distributed by size and occupancy rate 1974 

1 Ålderdomshem som ej har avdelning för långvarigt sjuka. 

18 — Socialvården 1974 
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Tabell R 12 Ålderdomshemmens kostnader 1974 i 1000-tal kronor. Hemmen för
delade efter typ och storlek 
The cost of homes for the aged in 1974 in thousands of kronor. Homes distributed 
by type and size 

1 Se not till tabell R 11. 
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Tabell R 13 Ålderdomshemmens intäkter 1974 i 1000-tal kronor. Hemmen fördelade 
efter typ och storlek 
Income of homes for the aged 1974 in thousands of kronor. Homes distributed by 
type and size 

1 Ålderdomshem som saknar avdelning för långvarigt sjuka. 

18* — Socialvården 1974 
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Tabell R 14 Ålderdomshemmen vid slutet av 1974 efter storlek och byggnads
material 
Homes for the aged at the end of 1974 by size and material of which they are 
built 

Tabell R 15 Ålderdomshemmen vid slutet av 1974 efter byggnadsår och byggnads
material 
Homes for the aged at the end of 1974 by year of construction and material of 
which they are built 
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Tabell R 16 Ålderdomshemmen 1974 efter typ av öppen verksamhet vid hemmen, länsvis 

Homes for the aged in 1974 by type of non-residential activities, by county 

1 Musik-, teater och/eller filmunderhållning. 
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Tabell R 17 Ålderdomshemmen 1974 efter storlek och typ av öppen verksamhet vid 
hemmen 
Homes for the aged in 1974 by size and type of non-residential activities 
(percentage distribution) 
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Tabell R 18 Vid ålderdomshemmen anställd personal den 31 december 1974 fördelad 
efter hemmens storlek 
Homes for the aged on 31st December 1974. Personnel distributed by the size of 
the homes 
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Tabell R 19 Vid ålderdomshemmen anställd personal den 31 december 1974 fördelad 
efter hemmens ålder 
Homes for the aged on 31st December 1974. Personnel distributed by the age of 
the homes 
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Tabell R 20 Ålderdomshemmen 1974. Ålderdomshemsföreståndarnas utbildning, 
länsvis 
Homes for the aged in 1974. The qualifications of the matrons of homes for the 
aged, by county 
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Tabell R 21 Ålderdomshemmen 1974. Personalen efter län 
Homes for the aged in 1974. Personnel by county 

1 Summan av undersköterskor, vårdbiträden, ekonomiföreståndare, kokerskor, ekonomibiträden, vaktmästare 
och sysselsättningshandledare. 
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Tabell R 22 Ålderdomshemmen 1974 efter förekomst av sjukgymnast, arbetsterapeut 
m m, efter hemmens storlek 
Homes for the aged in 1974. Physic-therapists, occupational therapists, etc. 
Distribution by the size of the homes 

Tabell R 23 Ålderdomshemmen 1974, efter förekomst av sjukgymnast, arbetsterapeut 
m m, efter hemmens ålder 
Homes for the aged in 1974. Physic-therapists, occupational therapists, etc. 
Distribution by the age of the homes 
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Tabell R 24 Ålderdomshemmen 1974 efter förekomst av system med differentierade 
avgifter, förtroenderåd m m, efter hemmens storlek 
Homes for the aged in 1974. System with differentiated fees, etc. Distribution by 
the size of the homes 

Tabell R 25 Ålderdomshemmen 1974 efter förekomst av system med differentierade 
avgifter, förtroenderåd m m, efter hemmens ålder 
Homes for the aged in 1974. System with differentiated fees, etc. Distribution by 
the age of the homes 

19 — Socialvården 1974 
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Tabell R 26 Ålderdomshemmen vid slutet av 1974. Pensionärerna fördelade efter ålder, kön och län 
Homes for the aged at the end of 1974. The inmates distributed by age, sex and by county 
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Tabell R 27 Ålderdomshemmen vid slutet av 1974. Pensionärerna fördelade efter ålder, kön och hemmets ålder 

Homes for the aged at the end of 1974. The inmates distributed by age, sex and by the age of the homes 
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SOCIALUTGIFTER 

Social expenditure 

Beskrivning 

Description 

Sammanfattning 

De totala kostnaderna för sociala ändamål 
uppgick under 1974 till 58 853 milj kronor. 
Detta motsvarar 23,5 % av bruttonational
produkten till marknadspris. 

Största delen av socialutgifterna gick till 
folkpensioneringen (13758 milj kr), hälso-
och sjukvård (12217 milj kr), sjukförsäk
ringen (9 901 milj kr) samt allmänna tilläggs
pensioneringen (3 887 milj kr). 

De sammanlagda kostnaderna för sjukför
säkringen, yrkesskadeförsäkringen, arbets
löshetsförsäkringen (exkl understöd), folk
pensioneringen samt den allmänna tilläggs
pensioneringen uppgick år 1974 till 29 408 
milj kronor eller 50 % av de totala social
utgifterna. 

Bakgrund 
Sammanställningen över utgifterna för olika 
sociala ändamål är uppgjord i enlighet med 
de principer, som uppgjorts av en nordisk 
expertkommitté.1 

Inom varje utgiftsgrupp redovisas såväl 
statens och kommunernas utgifter till 
respektive förvaltningsgrenar som de av
gifter och premier som arbetsgivare och för
säkrade erlägger. 

För arbetsgivarnas del är dock endast 

1 Senaste publikationen Nordisk statistisk skrift
serie »Social tryghed i de nordiske lande» (Köpen
hamn 1975). 

Summary 

Total expenditure in 1974 for social purposes 
amounted to kr. 58,853 million. This is 
23,5 % of the Gross domestic product at 
market prices. 

The bulk of social expenditure went to 
national basic pensions (kr. 13,758 million), 
public health service (kr. 12,217 million), 
health insurance (kr. 9,901 million) and 
national supplementary pensions (kr. 3,887 
million). 

In 1974 total expenditure on health in
surance, occupational injury insurance, un
employment insurance (excl. maintenance), 
national basic pensions and general supple
mentary pensions amounted to kr. 29,408 
million or 50,0 % of the total social expendi
ture. 

Background 
The compilation of the expenditure for 
various social purposes was made on lines 
laid down by a Nordic committee of experts.1 

Each group of expenditure records grants 
made both by the central government and 
the communes to the respective administra
tive branches and the contributions and 
premiums made by employers and the 
insured. 

In the case of employers, only contribu-

1 Most recent publication in »Nordisk statistisk 
skriftserie» (Social tryghed i de nordiske lande), 
»Social trygghet i de nordiska länderna» (Social 
security in the Nordic Countries) Köpenhamn 
1975. 
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medräknade deras författningsenliga bidrag. 
Deras frivilliga eller avtalsenliga bidrag till 
sociala ändamål har utelämnats. I fråga om 
den enskilda hjälpverksamheten, som på 
olika områden bedrivs av bl a föreningar 
och stiftelser, redovisas inga andra kostna
der än de offentliga bidrag, som i förekom
mande fall lämnats. I redovisningen ingår 
också ränte- och andra inkomster av social
försäkringsorganens fonder o d. 

Utgiftsbeloppen är redovisade i netto, med 
undantag för sjukförsäkringen vilken redo
visas brutto. Netto innebär att inkomster i 
form av ersättningar från de hjälpta från-
räknats. Beträffande anstalterna innefattar 
utgiftsbeloppen icke deras anläggningskost
nader utan endast kostnader för driften. 

Tabell S 2 visar såväl kostnader för dem 
som lämnat ekonomiskt bidrag som värdet 
för mottagarna av erhållen hjälp. I kol 3—6 
anges de belopp, som för sociala ändamål 
erhållits av skattemedel från staten (kol 3), 
av kommuner och landsting (kol 4), i form 
av avgifter från arbetsgivare (kol 5) och från 
enskilda försäkringstagare (kol 6). De fyra 
kolumnerna summeras med varandra, var
vid erhålles årets inbetalade belopp för 
sociala ändamål (kol 7). 

Utgifterna kan även finansieras med hjälp 
av inkomster av fonder (kol 8) eller ian-
språktagande av medel i fonder ( + kol 9). 
Om inte årets inbetalade medel samt in
komster av fonder (kol 7 +kol 8) helt ut
nyttjas till sociala utgifter överförs skillna
den till fonder (-kol 9). 

ökas således summan av årets inbetalade 
belopp (kol 7) med räntor och andra in
komster, som socialförsäkringsorganen har 
av fonder o dyl (kol 8), och minskas resp 
ökas med de belopp, som överförts till resp 
från fonder (kol 9), får man de totala belopp 
som under året utbetalats (kol 2). 

tions for which they are statutorily liable are 
included. No contributions made by them 
voluntarily or under the terms of a collective 
agreement have been taken into account. 
Nor does this summary cover expenditure 
incurred in voluntary social welfare activi
ties carried out by societies, foundations or 
similar institutions except when they are in 
receipt of State subsidies. The table also sets 
out figures for interest payments and other 
earnings of the funds held by the social wel
fare agencies. 

Expenditure is recorded net, with the 
exception of sickness insurance with is 
recorded gross. Net means that income in 
the form of refunds from those assisted 
has been deducted. The outlay on institutions 
only covers their running costs, not the 
cost of their establishment. 

Table S2 shows both the expenditure in
curred by the bodies providing financial 
support and the value of the assistance given 
to the recepients. Columns 3—6 indicate the 
sums received by the social services, out of 
taxation, from the State (col. 3) and from 
the communes and county councils (col. 4), 
in the form of employers' contributions (col. 
5) and of contributions from the insured (col. 
6). If the four columns are summed, the 
amount paid in for social purposes is then 
obtained. 

The expenditure can also be financed by 
income from funds (col. 8) or by drawing on 
the assets of the funds ( + col. 9). If the 
money paid in during the year and the in
come of the funds (col. 7 +col. 8) is not used 
up entirely for social expenditure, the differ
ence is transferred to the funds ( - col. 9). 

If we add to the sum of these incomes (col. 
7) the interest payments and other earnings 
of the funds etc. held by the social welfare 
agencies, (col. 8) and then subtract the sums 
transferred by these agencies to the funds 
(col. 9), we arrive at the amount disbursed 
during the year in the form of social expendi
ture and services (col. 2). 
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Tabeller 

S 1. Socialutgifterna i milj kronor fördelade 
på vissa huvudgrupper, 1965—1974 

S 2. Socialutgifterna i 1000-tal kronor år 
1974 

S 3. Kostnadsfördelningen inom de fem so
cialförsäkringarna i 1000-tal kronor, 
1974 

Diagram S 1. Socialutgifterna 1974 
Diagram S 2. Socialutgifterna i kronor per 

invånare 1950—1974 

Diagram S 3. Socialutgifterna i procent av 
bruttonationalprodukten till 
marknadspris 1950—1974 

Tables 

S 1. Amount of social welfare expenditure in 
millions of kronor distributed by certain 
major, groups, 1965—74 

S 2. Social welfare expenditure in 1,000 of 
kronor in 1974 

S 3. Distribution of costs within the five 
branches of social insurance in 1,000 
kronor in 1974 

Chart S 1. Social welfare expenditure 1974 
Chart S 2. Social welfare expenditure in kro

nor per head of population 
1950—1974 

Chart S 3. Social welfare expenditure as a 
percentage of the Gross domestic 
product at market price in the 
years 1950—1974 

List of terms 
Tabell S1,S 2 

sjukdom 
olycksfall i arbetet 
arbetslöshet m m 
ålderdom, invaliditet 
familjer och barn 
allmän hjälp 

kriminalvård 
personskador vid militär-
och krigsolyckor 

summa 
centrala administrations
kostnader 

summa socialutgifter 
i % av bruttonational
produkten till maik-
nadspris 

per invånare 

TabellS 2 

sjukförsäkring 

illness 
accidents at work 
unemployment etc 
old age, disablement 
families and children 
general and unspecified 
assistance 

criminal care 
injuries in military and 
war accidents 

total 
central administrative 

costs 
total social expenditure 
as a percentage of gross 
domestic product at 
market price 

per head of the 
population 

sickness insurance and 
equivalent assistance 

allmän hälso- och sjuk
vård, sjukhusväsendet, 
barnmorskeväsendet 

vård av psykiskt utveck
lingsstörda 

folktandvård 
nykterhetsvård 
tandvårdsförsäkring 
yrkesskadeförsäkring 

arbetarskydd 
arbetslöshetsförsäkring, 
understöd 

arbetsförmedling och 
yrkesvägledning 

omskolning av arbets
lösa m m 

offentliga arbeten 
allmän folkpension 
allmän tilläggspension 

vård av handikappade 
ålderdomshem 

public health service, 
hospitals, midwifery 
service 

care of mentally 
deficient 

national dental service 
temperance welfare 
tooth care insurance 
occupational injury 
insurance 

industrial safety 
unemployment insur
ance and benefits 

employment exchanges 
and vocational guid
ance 

retraining of unem
ployed, etc 

public works 
national basic pension 
general supplementary 
pension 

care of the disabled 
homes for the aged 
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öppen åldringsvård 
m m 

allmänna barnbidrag 
bostadstillägg m.m. 
barnpensioner 
bidragsförskott 

föräldrapenning 
mödra- och spädbarns
vård 

daghem, lekskolor m.m. 

hemhjälp till barn
familjer 

ferieverksamhet för 
barn och husmödrar 

offentlig barnavård 
skolmåltider 
studiehjälp 
socialhjälp 
hjälp till utlandssvenskar 
och flyktingar 

assistance given in the 
home or other facilities 
for the aged, etc. 

general child allowances 
rent allowances, etc. 
children's pensions 
advances of maintenance 
allowances 

parent's insurance 
mothers' and infants' 
welfare 

day nurseries, nursery 
schools, etc. 

assistance in the home 
to families with children 

holidays for children and 
housewives 

public child welfare 
school meals 
assistance for education 
social assistance 
assistance to Swedes 
living abroad and to 
refugees 

summa 
centrala administrations
utgifter 

totalt 
i % av bruttonational
produkten till marknads
pris 

per invånare, kronor 

Tabell S3 

sjukförsäkringen 
yrkesskadeförsäkringen 

arbetslöshetsförsäkringen 

folkpensioneringen 
den allmänna tilläggs
pensioneringen 

fördelning i % 

total 
central administrative 
costs 

total 
as a percentage of gross 
domestic product at 
market price 

per head of the popula
tion, kronor 

sickness insurance 
occupational injury 
insurance 

unemployment 
insurance 

national basic pensions 
general supplementary 
pensions 

distribution, % 
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Tabell S 1 Socialutgifterna i milj kronor fördelade på vissa huvudgrupper1 1965—1974 
Amount of social welfare expenditure in millions of kronor distributed by certain major groups1 1965—1974 

1 Socialhjälp, hjälp till utlandssvenskar och flyktingar m m. 
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Tabell S 2 Socialutgifterna i 1000-tal kronor år 1974 
Social welfare expenditure in 1000 of kronor in 1974 
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1 Från och med 1974 är sjukpenningen skattepliktig inkomst. 
2 Nytillkommen från och med 1974. 
3 Ersätter tidigare mödra- och spädbarnsvård. 
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Tabell S 3 Kostnadsfördelningen inom de fem socialförsäkringarna i 1000-tal kronor, 
1974 
Distribution of costs within the five branches of social insurance in 1000 kronor in 
1974 
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Diagram S 1 Socialutgifterna 1974 
Chart S 1 Social welfare expenditure 1974 
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Diagram S 2 Socialutgifterna i kronor per invånare 1950—1974 
Chart S 2 Social welfare expenditure in kronor per head of population 1950—1974 

Diagram S 3 Socialutgifterna i procent av bruttonationalprodukten till marknads
pris 1950—1974 

Chart S 3 Social welfare expenditure as a percentage of the gross domestic product at market 
price in the years 1950—1974 

Utkom från trycket den 29 oktober 1976 
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