


 

Sociala meddelanden. 1965: 1-4. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. 
 

urn:nbn:scb:se-socmed-19651 
 

INLEDNING 

 
TILL 

 

Sociala meddelanden / utgifna af K. Kommerskollegii 

afdelning för arbetsstatistik. – Stockholm, 1912-1967.  

Ingår 1912-1953 i: Statistiska meddelanden. Ser. F, Sociala 

meddelanden. – Fr. o. m. 1913 utgiven av Socialstyrelsen.  

Kumulerade sakregister för 1903-1922, 1923-1932, 1933-1942 

och 1943-1947. 

1915-1944 även med innehållsförteckning på franska, 1945-

1957 med sammanfattningar på franska och engelska, 1958 

med sammanfattningar på engelska, och 1959-1962 vissa 

nummer med sammanfattningar på engelska. 

1959-1962: "Tidskriften Sociala meddelanden utges med åtta 

artikelnummer (Allmänna häftet) och tolv separata häften med 

statistiskt informationsmaterial (Statistisk information)". 
 

Föregångare: 

Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. – 

Stockholm : 1903-1911. 

 

Efterföljare: 

Socialnytt : sociala meddelanden / Socialstyrelsen. – Stockholm : 

Socialstyrelsen, 1968-1990. 



SOCIALA 

MEDDELANDEN 
År 1965 Nr 1-Nr 4 

Kungl. Socialstyrelsen, Stockholm 



S T O C K H O L M 1966 

KUNGL. BOKTRYCKERIET P . A . NORSTEDT & SÖNER 



Sakregister för år 1965 

(Siffrorna inom parentes anger häftets nummer) 

ALLMÄNNA SOCIALA F R Å G O R 
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» » » » » Sociala Meddelanden (3—4) 
»Förföljelsemani» i statliga verk (3—4) 
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Månadens reportage (7—8) 

BARN- O C H U N G D O M S P R O B L E M , BARN- O C H U N G D O M S V Å R D 

Ungdomsgårdar och andra ungdomslokaler, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 
( 1 - 2 ) 

Ungdomsvårdsskolorna, långtidsutredningen (1—2) 
Spänning farligare än man tror för barn som tittar på TV, australisk undersökning 

( 1 - 2 ) 
Hur skall det gå för Jojje, bildberättelse (3—4) 
Se över ungdomsvården! (3—4) 

Skolkningen allvarligt tecken på begynnande asocialitet (3—4) 
Fackföreningsrörelsen samarbetspartner i social- och ungdomsvård (3—4) 
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Alla unga fyllerianmälda kallas till nykterhetsnämnden för samtal (7—8) 
Alkoholsjukdom sällsynt bland unga men därmed inte missbruket (7—8) 
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Barnhem, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 (1—2) 
Differentierad barnhemsvård led i den förbyggande barnavården (3—4) 
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Se under rubriken Barnanstalter 

B A R N K O L O N I E R 

Barnkolonier, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 (1—2) 
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Barnstugor, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 (1—2) 

BARNAVÂRDSLAGSTIFTNINGEN 

Bidrag till studiet av barnavårdslagen (3—4) 

F A C K F Ö R E N I N G S R Ö R E L S E N 

Fackföreningsrörelsen samarbetspartner i social- och ungdomsvård (3—4) 

F A M I L J E D A G H E M 

Familjedaghem, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 (1—2) 

F R I V I L L I G A SOCIALA INSATSER - ENSKILD SOCIALVÅRD 

Vardagserfarenheter i Stadsmissionen av mänsklig misär (7—8) 

I 



FÅNGVÅRD 

Vem har ansvaret, några reflexioner i anslutning till den stora kriminalvårdskongres
sen i Stockholm 1965 (3—4) 

Kvinder i mandsfaengsler (3—4) 

FÖRLOSSNINGSVÅRD 

Färre mödrar dör i samband med havandeskap och förlossning, WHO-rapport (1—2 

H E M H J Ä L P , SOCIAL 

Är hemhjälp åt alla en utopi? (3—4) 

HÄLSOVÅRD, S J U K V Å R D , R E H A B I L I T E R I N G 

Färre mödrar dör i samband med havandeskap och förlossning, WHO-rappor t (1—2) 
Duande och statusskillnader på sjukhus (3—4) 
Socialstyrelsen : Bör medicinalstyrelsen och socialstyrelsen sammanslås, remissytt

rande angående hälso- och socialvårdens centrala administration (5—6) 
Vårdnadskurser för mammor till annorlunda barn (5—6) 
Åderförkalkningens gåta på väg att lösas av W H O (5—6) 

I N T E R N A T I O N E L L T 

Spänning farligare än man tror för barn som tittar på T V (1—2) 
Färre mödrar dör i samband med havandeskap och förlossning, WHO-rapport (1—2) 
Presidentens antifattigdomsprogram, kring Hubert H Humpreys bok »War on Pover

ty» (3—4) 
Projektering av USA:s arbetskraft för perioden 1970—1980 (3—4) 
Rapport om medicare-billens slutliga undertecknande av president Johnson (3—4) 
Försök att lösa stora problem bör göras under samarbetsåret, FN:s tjugonde verk

samhetsår (3—4) 
Unesco Courier — ett ungdomsnummer (3—4) 
Andra konferensen om frihet från hunger, FaAO (3—4) 
1968 de mänskliga rättigheternas år (3—4) 
Om socialarbetaren i England (5—6) 
Hallie Q. Brown, hemgård i USA (7—8) 

M I N O R I T E T E R 

Många problem kvar i zigenarnas inpassning i det svenska samhället (3—4) 
Social trygghet i glesbygd II , samerna — en folkminoritet (3—4) 
Från husvagn och lägereld till höghus i Farsta (7—8) 

N O R D I S K T 

Kvinder i mandsfsengsler (3—4) 
Mer social litteratur än skönlitteratur på Island (3—4) 
Statlig informationstjänst i Norge (5—6) 

N Y K T E R H E T S V Å R D 

Nykterhetsvården, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 (1—2) 
Den sociala verkligheten i bild : Många alkoholskadade personer känner skräck (7—8) 
Utan medborgarsa m verkan i alkoholfrågor kommer vi inte ur fläcken (7—8) 
Problemet är stort och farorna stora (7—8) 
Hur förverkligas nykterhetsvårdslagen av Stockholms nykterhetsnämnd (7—8) 
Inga adekvata vårdresurser (7—8) 
Vad är sanning om den stockholmska nykterhets vården? (7—8) 
Nykterhetsvården inför ökade krav på insatser (7—8) 
En behandlingsform för personer med alkoholproblem (7—8) 
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Öppen rådgivning underskattas (7—8) 
De enskilda vårdhemmen för alkoholmissbrukare (7—8) 
Vi lever som kloakråttor (7—8) 
Kan jouren hjälpa mig. . . ? (7—8) 
Portförbjuden även på alkoholisanstalt (7—8) 
Paria — vi har detta begrepp alldeles inpå oss, nykterhetsvårdaren ser på sitt ar

betsfält (7—8) 

Nykterhetsvård i stället för kriminalvård (7—8) 
Familjen isoleras, alkoholisthustruns vardag (7—8) 
De alkoholskadades hustrur — nykterhetsvårdarnas främsta bundsförvanter (7—8) 
Lättare sköta tio karlar än en kvinnlig alkoholmissbrukare (7—8) 
Halvöppen vård som livsform önskelösning för många kvinnor (7—8) 
Speciella nykterhetsvårdsproblem när det gäller kvinnorna (7—8) 
De kvinnliga länkarna (7—8) 
Alla unga fyllerianmälda kallas till nämnden för samtal (7—8) 
Alkoholsjukdom sällsynt bland unga men därmed inte missbruket (7—8) 
Organ för samordnad övervakning skulle stödja de frivilliga (7—8) 
Frivillig övervakare kan se till mer än nykterheten (7—8) 
Uppslagsverk om nykterhetspolitik och nykterhetsvård (7—8) 
Samverkan med enskilda organisationer för nykterhet (7—8) 

PERSONALVÅRD 
Personalvård lönsam investering — även för staten (3—4) 
Förväntan inför ny förhandlingspart (3—4) 
Statlig kaffebjudning (3—4) 
Aktiverad personalvård i statens tjänst (3—4) 
Stockholms stads anställda måste lära för 15 miljoner kronor om året (7—8) 
Byta jobb inom arbetsplatsen bra metod att lära sig mera (7—8) 
Förtroendemän från statstjänstemannaförbundet vill byta åsikter med personal

vårdsnämnden (3—4) 

S E M E S T E R H E M 

Semesterhem för husmödrar, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 (1—2) 

SKOLOR, K U R S E R , U N D E R V I S N I N G 

Studentsammansättningen ändrad vid socialhögskolorna (5—6) 
Socionomutbildningen som bredare grund för offentliga befattningar (5—6) 
Ett sexualinstitut i Stockholm (7—8) 

Ungdomen klarar inte öppenvården, nu behövs de medelålders (7—8) 
Hemvårdarinnekåren ökar sin människokunskap genom litteraturstudier på sommar

kurs (7—8) 
Svenska ungdomsledare fortbildas i USA (7—8) 

SOCIAL I N F O R M A T I O N 

Journalistik och reklam i ämbetsverk (5—6) 
Sociala Meddelandens framtid (5—6) 
Synpunkter på socialreportage i Sveriges Radio (5—6) 
Filmen och verkligheten (5—6) 
Målriktad påverkan i skol-TV (5—6) 
Fortlöpande kommunal information till allmänheten om sociala åtgärder (5—6) 
Statlig informationstjänst i Norge (5—6) 
Förvandlingens samhälle kräver PR och annonser (5—6) 
Om ni själv eller någon släkting eller vän skulle råka i de här angivna situationerna, 

vart vänder ni er då? (5—6) 
Försäkringskunder hos samhället förlorar pengar på okunnighet 
Upplysning på bred front (5—6) 
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Omfattande information och PR från AMS (5—6) 
Ett alltmer betydelsefullt instrument för social upplysning (5—6) 
Kurser och facktidskrifter avsätter aktivitet på ett annat sätt än T V (5—6) 
I nykterhetsupplysningens tjänst (5—6) 
Ett budskap i taget (5—6) 
Effektivare kommunalliv genom bibliotekens service (5—6) 
Boken kommer till pensionärer och handikappade i Västerås (5—6) 
»O», klassifikationsbokstav på folkbiblioteken för utlåningslitteratur i samhälls- och 

rättsvetenskap (5—6) 
Hisnande perspektiv för TV-kommunikationerna för information och undervisning 

( 5 - 6 ) 
Vi sitter 200 000 t immar framför T V : n per år, UNESCO-rapport (5—6) 

S O C I A L L A G S T I F T N I N G 

Social administration, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 (1—2) 
Sociala frågor vid riksdagens vårsession 1965 (3—4) 
Sociala frågor vid riksdagens höstsession 1965 (7—8) 

SOCIALVÅRD, O F F E N T L I G 

Social hemhjälp, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 (1—2) 
Socialarbetarnas yrkesattityder (3—4) 
»Förföljelsemani» i statliga verk (3—4) 
Social trygghet i glesbygd I (3—4) 
Social trygghet i glesbygd I I (3—4) 
Sjuka som samhället glömt bort (3—4) 
Socialstyrelsen: Bör medicinalstyrelsen och socialstyrelsen sammanslås, remissyttran

de angående hälso- och socialvårdens centrala administration (5—6) 
Socialborgarrådet (7—8) 
Modern PR om nykterhetsvården, om en affär på nära 20 miljoner kronor om året 

( 7 - 8 ) 
Huvudstadens missgynnade hemmadöttrar kan bli kommunalanställda om de vill 

( 7 - 8 ) 
Vart skall jag vända mig, socialnämnden hjälper allmänheten hitta rätt (7—8) 
En social serviceguide till varje hushåll (7—8) 
Hjälp till hemmadöttrar, socialstyrelsens handledningsserie nr 172 (7—8) 

SOCIALSTYRELSEN 

Med sikte fem år framåt, Socialstyrelsen redovisar 1964 års långtidsutredning, 
socialvårdens väntade anspråk på samhällets resurser, (1—2) 

Socialstyrelsens yttrande om ecklesiastikdepartementets förslag till lagstiftning om 
tystnadsplikt och handlingssekretess inom skolväsendet (3—4) 

Socialstyrelsen : Bör medicinalstyrelsen och socialstyrelsen sammanslås, remissyttran
de angående hälso- och socialvårdens centrala administration (5—6) 

Hjälp till hemmadöttrar , socialstyrelsens handledningsserie nr 172 (7—8) 

Å L D R I N G S P R O B L E M O C H ÅLDRINGSVÅRD 

Ålderdomshemmen, socialstyrelsens långtidsutredning 1964 (1—2) 
Service, kulturell verksamhet och dylikt för åldringar och handikappade, långtidsut

redningen (1—2) 
Den sista tillflykten, en undersökning om anstalter och hem för åldrande människor 

i England och Wales (3—4) 

Fotvård för åldringar — ett förbisett vårdområde (7—8) 

ZIGENARFRÅGAN 

Många problem kvar i zigenarnas inpassning i det svenska samhället (3—4) 
Från husvagn och lägereld till höghus i Farsta (7—8) 
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TRANSLATIONS AND S U M M A R I E S 

Looking five years ahead, report on expected demands on national resources (1—2) 
Social Question treated by the Riksdag in 1964 (1—2) 
The Temperance Board Organization (7—8) 
An Institue of Sexuology in Stockholm (7—8) 
A great problem and great dangers (7—8) 

A therapy for people with alcohol problems (7—8) 
»It's easier to handle 10 alcoholic men than one woman» (7—8) 
Private homes for alcoholics (7—8) 
Modern PR about temperance care — a 10 mil kronor proposition (7—8) 
The alcoholic's wife — the board's best ally (7—8) 
Semi-institutional care a solution for many women (7—8) 
»Tv must take up hidden alcoholism among women» (7—8) 
Alcoholic diseases are rare among people but alcoholism is not (7—8) 
All young people reported for drunkenness are summoned for an interviwe (7—8) 
Unwelcome even at the door of the temperance home (7—8) 
A voluntary supervisor handles more than alcoholism (7—8) 
From caravan and campfire to a Farsta flat (7—8) 
Homemaking daughters in the capital are made municipal employees (7—8) 
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1-2 1965 
Vilka anspråk på samhällets resurser kan socialvården i dess olika 
former — kommunal, statlig eller enskild — väntas ställa i form av 
kostnader för den löpande verksamheten och för dess utbyggnad un
der perioden 1964—1970? Socialstyrelsen har redovisat styrelsens 
bedömning härav för den i finansdepartementets regi pågående ut
redningen om de aktuella utvecklingslinjerna i den svenska sam
hällsekonomin. I detta häfte publiceras redovisningen. 



Kungl Socialstyrelsen, STOCKHOLM 

Lokaler: Klarabergsgatan 60 och Munkbron 9. 
Telefon: Växel Klarabergsgatan 60 lokalsamtal 22 12 00 
rikssamtal 08/22 12 50 eller nedan angivna direkta nr. 
Växeln öppen måndag- fredag kl 8,30—16,30 (lördag stängd) 
När växeln är stängd, används nummer inom parentes. 

Barnavårdsbyrän 

C H E F 

Socialvårdsbyrån 

Lagbyrån 

Nykterhetsvårdsbyrån 

Skolbyrån 

SOCIALA MEDDELANDEN, redaktion och expedition 

Munkbron 9: 

FÖRLIKNINGSMANNAEXPEDITIONEN 

R E G I S T R A T O R S - OCH KASSAKONTOR 

BIBLIOTEK öppet för allmänheten måndag—fredag 
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D E N S O C I A L A V E R K L I G H E T E N I B I L D 

Socialvårdens huvudmän: 

p r i m ä r k o m m u n e r n a 

staten 

landst ingen till antalet 25 + 
s täderna Stockholm, Göte
borg och Malmö, s o m står 
utanför landst ingsindelningen 
och handhar själv de upp
gifter, s o m annars fullgörs av 
lands t ingskommunen . 

VALMAN 

O m man inte var upptagen för det mesta 

med sin bil och sitt tips och sitt TV-betraktande 

så kunde man ägna det allmänna bästa 

lite tid, lite kraft, lite vaket beaktande, 

men nu är j u frågorna så kolossala 

och deras begrundan så full av besvär, 

och yrkesmän finns j u i det kommunala 

och de får väl sköta det där. 

H (DM) enski lda organisat ioner 

Socialvårdens utveckling bestäms direkt och omedelbart av dess olika huvudmän, 
dvs på de flesta områden pr imärkommunerna, på andra områden staten, lands
tingen eller enskilda organisationer. 

Kommunernas handlande bestäms bl a av lagstiftningen, som definierar 
kommunens uppgifter med större eller mindre marginal för kommunens eget 
skön. Inom lagstiftningens ram bestäms kommunernas handlande av deras 
uppfattning om föreliggande vårdbehov och deras beredvillighet att tillgodose 
dessa, av deras resurser i olika avseenden, av andra huvudmäns verksamhet saml 
av tillgången på arbetskraft. Kommunernas uppfattning om och inställning till 
vårdbehoven kan antas vara påverkad av i vilken mån dessa behov tar sig uttryck 
i efterfrågan från allmänheten — de vårdbehövande och deras anhöriga — eller 
i »allmänna opinionen». 

Också den statliga opinionen, som kommer till uttryck i lagstiftningen, kan 
antas vara av betydelse liksom den informativa, rådgivande och inspekterande 
verksamhet som bedrivs från statens sida, i första hand genom socialstyrelsen. 
Resurserna påverkas likaså av staten, genom lagstiftning om statsbidrag och 
genom bidrag beviljade år för år. Kommunens verksamhet påverkas även av 
staten som huvudman för utbildningen av vårdpersonal och administrativ 
personal. 

På behovssidan kan vårdutvecklingen sägas vara bestämd dels av antalet 
personer i behov av vård, dels av dessa personers aktiva efterfrågan och ianspråk-
tagande av socialvårdens tjänster. Antalet vårdbehövande kan sägas vara betingat 
både av antalet personer »under risk» — exempelvis en viss åldersgrupp — och 
av riskens storlek inom gruppen, i sin tur orsakad av en mängd faktorer, olika på 
olika vårdområden. Den aktiva efterfrågan betingas bl a av den vård som står 
till buds och av allmänhetens kunskap om densamma. 



Med sikte fem år framåt 

SOCIALSTYRELSEN REDOVISAR TILL 1964 ÅRS LÅNGTIDSUTREDNING 

SOCIALVÅRDENS VÄNTADE ANSPRÅK PÅ SAMHÄLLETS RESURSER 

Under efterkrigstiden har med omkring fem års mellanrum 
gjorts utredningar om de aktuella utvecklingslinjerna i den 
svenska samhällsekonomin. De har i allmänhet siktat omkring 
fem år framåt i tiden. Den senaste utredningen utfördes åren 
1959—62. En ny utredning pågår, som i första hand gäller 
tiden fram till 1970 men som också avser att ge perspektiv in 
på 1970-talet. Den är avsedd att läggas fram inför offentlig
heten i slutet av detta år. 

Ett huvudsyfte med utredningen är liksom tidigare att 
göra en översiktlig kartläggning av de ekonomiska utveck
lingsperspektiven. En väsentlig målsättning är att därjämte 
få fram ett genomarbetat underlag för det mer detaljinrik-
tade utrednings- och planeringsarbete som bedrivs inom före
tag, organisationer, departement samt statliga och kommu
nala myndigheter. Bland annat har uppgifter om den regio
nala utvecklingen ansetts väsentliga. 

Utredningsmaterialet diskuteras kontinuerligt i det till fi
nansdepartementet knutna utredningsrådet. Se nedan. Led
ningen av utredningsarbetet liksom uppgiften att planera 
och samordna undersökningarna inom olika organ samt att 
utforma den slutliga rapporten åvilar finansdepartementets 
ekonomiska avdelning. 

Som underlag för den pågående utredningen angående de 
långsiktiga utvecklingsperspektiven i den svenska ekonomin 
fick socialstyrelsen den 17 mars 1964 i uppdrag att redovisa 
vilka anspråk på samhällets resurser som socialvården i dess 
olika former — kommunal, statlig eller enskild — kan väntas 
ställa i form av kostnader för den löpande verksamheten och 
för dess utbyggnad. 

Enligt detta uppdrag har socialstyrelsen den 5 mars 1965 
till chefen för socialdepartementet lämnat uppgifter från sty
relsens verksamhetsfält. 

Redovisningen består dels av en sammanfattande översikt 
över den väntade utvecklingen av investeringar, driftkostna
der och arbetskraftsåtgång 1963—1970, dels av separata re
dogörelser för underlag, beräkningsmetoder och resultat be
träffande utvecklingen på följande verksamhetsområden: ål-
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derdomshem, service, kulturell verksamhet o d för åldringar 
och handikappade, barnstugor, familjedaghem, barnhem, 
barnkolonier, semesterhem, ungdomsgårdar och andra ung
domslokaler, nykterhetsvård, ungdomsvårdsskolor, social hem
hjälp samt social administration. 

Arbetskollektivet s o m sammanstäl lt socialstyrelsens 
redovisning 

Föreliggande redogörelse är resultatet av ett i hög grad kollektivt arbete under 
ledning av byrådir Roland von Euler och l:e byråsekr Ingrid Ryman. Den sta
tistiska bearbetningen av enkätmaterialen har i huvudsak handhafts av fil kand 
Gunhild Hammarström, fil kand Hans Wedin och frk Ingeborg Johanson. De 
olika avsnitten har författats av von Euler och Ryman (Sammanfattning), von 
Euler och fil kand Hans Grohmann (Barnstugor), byrådir Göte Nilsson, l:e 
byråsekr Heinz Schiller och pol stud Stefan Strömquist (Ungdomsvårdsskolorna), 
von Euler (Ålderdomshem, Familjedaghem), Ryman (Social administration), 
l:e byråsekr Elvie Nilsson (Service och kulturella aktiviteter för åldringar och 
handikappade), l:e byråsekr Siv Cederqvist (Barnhem, Ungdomsgårdar och 
andra ungdomslokaler), l:e byråsekr Stina Amlin (Barnkolonier), l:e byråsekr 
Britten Johansson (Semesterhem för husmödrar), l:e byråsekr Fritz Åberg (Nyk
terhetsvården), l;e byråsekr Tullia von Sydow (Social hemhjälp). 

Utredningsrådets ledamöter ä r : 

prof Börje Kragh, konjunkturinstitutet, fil dr Rudolf Meidner, LO, fil lic Arne 
Nilstein, TCO, prof Ragnar Bentzel, Industriens utredningsinstitut, agr lic Sven 
J R Holmström, Jordbrukets utredningsinstitut, doc Karl-Olof Faxén, SAF, gen-
dir Ingvar Ohlsson, stat centralbyrån, avd-chef Erik Höök, finansdep, doc Lars 
Lindberger, finansdep. 
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Socialstyrelsens utredningsuppdrag 

Socialstyrelsens uppdrag att lämna uppgifter för den pågående långtids
utredningen innebar att redovisa vilka anspråk på samhällets resurser 
som socialvården i dess olika former — kommunal, statlig eller enskild 
— kan väntas ställa i form av kostnader för den löpande verksamheten 
och för dess utbyggnad. Redovisningen skulle i första hand gälla perio
den 1964—70. 

Socialstyrelsen skulle vidare redovisa vilka förskjutningar som mot 
bakgrunden av föreliggande planer och utvecklingstendenser kunde vän
tas i behovet av arbetskraft — särskilt med hänsyn till utbildningen — 
och ställa dem i relation till den väntade utvecklingen av rekryterings
möjligheter och utbildningskapacitet. 

Styrelsen skulle slutligen redovisa vilka förändringar som kan väntas 
i behovet av och efterfrågan på socialvårdens olika tjänster och ställa 
dem i relation till de väntade vårdresurserna enligt föreliggande utbygg
nadsplaner och den väntade personaltillgången. 

De angivna redovisningarna är avsedda att tjäna till grund inte en
bart för långtidsutredningen utan också för det socialpolitiska plane
ringsarbete som pågår inom socialdepartementet och för socialstyrelsens 
egen verksamhet som centralt tillsynsorgan på socialvårdens område. 

Det faller utanför utredningsuppgiften att söka förutse i vilken ut
sträckning konkurrens från andra samhällsområden ifråga om arbets
kraft och resurser i övrigt kommer att begränsa den utveckling av social
vården, som eljest kan bedömas som sannolik. I uppgiften ingår givetvis 
än mindre att söka förutse verkan av de styrningsåtgärder från stats
makternas sida som inför de samlade utvecklingstendenserna i den svens
ka ekonomin kan befinnas påkallade eller av reformer på socialvårdens 
område som utifrån andra synpunkter kan komma att beslutas. 

Vad gäller den allmänna samhällsutvecklingen förutsätter framställ
ningen enligt direktiven full sysselsättning, ökning av bruttonational
produkten med i genomsnitt fyra procent per år och en befolkningsut
veckling i enlighet med statistiska centralbyråns prognos. Veckoarbets
tiden antas oförändrad under perioden. 

Slutligen må påpekas att redovisningen inte skulle omfatta alla slag av 
kostnader. Den skulle sålunda inte uppta bidrag (inkomstöverföringar) 
till enskilda personer — exempelvis socialhjälp, fosterhemslegor, flit-
och fickpengar —, till kommuner och organisationer, inte heller pen
sionskostnader eller arbetsgivarnas försäkringsavgifter. Uppgifterna skul
le avse bruttokostnader, m a o redovisas utan avdrag för inkomster i 
form av avgifter från vårdlagarna, statsbidrag o dyl. I investeringskost
naderna skulle inte inräknas kostnader för inköp av mark etc. 
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Det gäller att söka balansera vårdresurserna och behoven av socialvårdens olika 
tjänster. 

Socialstyrelsens uppgift var att redovisa vilka förändringar som kan 
väntas i behovet av och efterfrågan på socialvårdens olika tjänster 
och ställa dessa förändringar i relation till de väntade vårdresurserna 
— deras omfattning och kvalitet — enligt föreliggande utbyggnads
planer ooh den beräknade personaltillgången. 

I uppgiften har inte ingått att söka förutse verkan av de styrnings
åtgärder från statsmakternas sida som inför de samlade utvecklings
tendenserna i den svenska ekonomin kan befinnas påkallade eller av 
reformer på socialvårdens område som utifrån andra synpunkter kan 
komma att beslutas. 

Effekten av olika vårdåtgärder på socialvårdens område är ytterst 
bristfälligt känd. Det är därför för närvarande inte möjligt — annat 
än på vissa områden — att ange vilka insatser av vårdåtgärder, och 
därmed av vårdresurser, som skulle erfordras för att nå ett visst upp
ställt resultat. Socialstyrelsen har därför i stort sett begränsat sig till 
att resonemangsvis belysa utvecklingstendenser. 
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Sammanfattning 

PROGNOSPROBLEMATIKEN 

Utvecklingen av socialvården å ena sidan — omfattningen och kvalite
ten av dess tjänster, dess löpande kostnader, personal och investeringar 
— och å andra sidan behovet och efterfrågan på dessa tjänster kan ses 
som resultat av en mängd samverkande och motverkande faktorer, som 
i sin tur betingas av andra faktorer, vilka kan hänföras till områden 
utanför socialvården, samtidigt som de delvis betingar varandra inbördes 
i ett ständigt växelspel. Att som underlag för en prognos utskilja vissa 
faktorer som bestämmande har med nödvändighet ett drag av god
tycke. 

Den schematiska »modell» som i det följande kommer att användas 
på vårdsidan anknyter i första hand till de parter som kan sägas agera. 
Socialvårdens utveckling bestäms direkt och omedelbart av dess olika 
huvudmän, dvs på de flesta områden primärkommunerna, på andra 
områden staten, landstingen eller enskilda organisationer. Kommuner
nas handlande bestäms bl a av lagstiftningen, som definierar kommu
nens uppgifter med större eller mindre marginal för kommunens eget 
skön. Inom dess ram bestäms kommunernas handlande av deras upp
fattning av föreliggande vårdbehov och deras beredvillighet att tillgodo
se dem, deras resurser i olika avseenden, av andra huvudmäns verksam
het samt av tillgången på arbetskraft. Kommunernas uppfattning och 
inställning till vårdbehoven kan antas påverkas av i vilken mån dessa be
hov tar sig uttryck i efterfrågan från allmänheten, de vårdbehövande 
och deras anhöriga, eller i »allmänna opinionen». Också den statliga 
opinion som kommer till uttryck i lagstiftningen kan antas vara av be
tydelse liksom den informativa, rådgivande och inspekterande verksam
het som bedrivs från statens sida, i första hand genom socialstyrelsen. 
Resurserna påverkas likaså av staten, genom lagstiftning om statsbidrag 
och genom bidrag beviljade år för år. Kommunens verksamhet påverkas 
även av staten som huvudman för utbildningen av vårdpersonal och ad
ministrativ personal. 

På behovssidan kan vårdutvecklingen sägas bestämmas dels av an
talet personer i behov av vård, dels av dessa personers aktiva efterfrågan 
och ianspråktagande av socialvårdens tjänster. Antalet vårdbehövande 
kan sägas betingas både av antalet personer »under risk» — exempelvis 
en viss åldersgrupp — och av riskens storlek inom gruppen, i sin tur or
sakad av en mängd faktorer, olika på olika vårdområden. Den aktiva 
efterfrågan betingas bl a av den vård som står till buds och av allmän
hetens kunskap om densamma. 

De avsnitt som i föreliggande rapport behandlar de olika vårdområ
dena, inleds med en kort översikt över de senaste årens utveckling. Mot 
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bakgrunden härav anges vilka faktorer på behovssidan respektive vård
sidan som förefaller att bestämma utvecklingen, varefter följer en ge
nomgång av det underlag som står till buds för att bedöma de olika fak
torernas utveckling fram till 1970 och deras betydelse för ifrågavarande 
vårdområde. Därefter redovisas socialstyrelsens bedömning av den ut
veckling som kan väntas med hänsyn till vårdens omfattning, investering
ar, personalåtgång och löpande kostnader samt med hänsyn till even
tuella diskrepanser mellan vårdbehov och vårdresurser. 

Prognosen är avsedd att tjäna som grundval för beslut om åtgärder 
från statens sida. Det är därför uppenbart meningslöst att som grundval 
för prognosen redovisa sannolikhetsbedömningar från socialstyrelsens sida 
rörande det framtida statliga handlande som kan antas vara av betydel
se för utvecklingen. Lagstiftningen skall enligt erhållna direktiv antas 
oförändrad. Statliga anslag redovisas inte som sannolikhetsbedömning 
utan enbart för att ange förutsättningarna för styrelsens bedömning av 
andra faktorer (exempelvis kommunernas handlande) som de statliga 
anslagen kan antas påverka. Socialstyrelsens eget handlande redovisas i 
förekommande fall givetvis inte heller som sannolikhetsbedömning utan 
som styrelsens avsikt. 

BEHOV OCH BRIST 

Man kan tala om brist inom ett vårdomåde i den meningen att den vård 
som meddelas inte är tillräcklig för att motsvara efterfrågan från dem 
som har att göra anspråk på vård för egen eller för annans räkning. 
Man kan också tala om brist i den meningen att vården inte täcker be
hovet av vård uppfattat utifrån en viss målsättning. Med behovet av 
vård menar man då den vård, som behövs för att nå de resultat som 
man enligt målsättningen angett att vården skall vara inriktad på att 
åstadkomma. 

Målsättningen kan ta fasta på olika slag av resultat. För ett visst 
vårdområde kan den anges exempelvis i termer av levnadsnivå, hälsa, 
utveckling, trygghet, valfrihet vad beträffar de berörda individerna och 
i termer av rättvisa mellan olika grupper av individer. Den kan också 
— åtminstone på vissa områden — anges i termer av lönsamhet, exem
pelvis som en vinst i form av rehabiliterad arbetskraft utöver den arbets
kraft som tas i anspråk. 

Målsättningen kan innebära en vidare eller snävare avgränsning av 
en krets av individer som blir föremål för vård, den kan sikta olika långt 
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med vård som ges eller när det gäller att minska risken att hamna i nöd
lägen. 

Den kan vidare vara uttryckt i mer eller mindre allmänna termer 
eller mera specificerad vad gäller olika slag av nödlägen eller olika slag 
av åtgärder. På många områden lämnar reglerna för vården en margi
nal för mer eller mindre skönsmässiga bedömningar, en marginal som 
bl a bidrar till att vårdstandarden varierar mellan olika kommuner och 
olika fall inom samma kommun. 

För att kunna kvantitativt bestämma vårdbehovens omfattning på ett 
visst område måste man inte bara ange målsättningen, och ange den i 
tillräckligt preciserade termer att det kan entydigt utläsas vilka fall vår
den skall omfatta. Man måste också känna hur många individer som be
finner sig i sådana brist- eller missanpassningssituationer som omfattas 
av målsättningen och man måste känna till de åtgärder som erfordras 
för att nå det avsedda resultatet. För att fastställa bristen i förhållande 
till behovet måste man dessutom känna till i vilken utsträckning de 
vårdbehövande får den vård som svarar mot målsättningen — m a o i 
vilken utsträckning den meddelade vården har den effekt som den en
ligt målsättningen bör ha. 

Det faller utanför ramen för det här redovisade uppdraget att ta upp 
frågan om målsättningarna på olika vårdområden till en generell diskus
sion. Det må blott helt allmänt sägas att frågan om målen inte är helt 
oberoende av vilka medel som står till buds; effektivare behandlingsme
toder och nya vårdgrenar gör det möjligt att ställa målen högre. Effek
ten av olika vårdåtgärder på socialvårdens område är emellertid ytterst 
bristfälligt känd. Det är därför för närvarande inte möjligt — annat än 
på vissa områden — att ange vilka insatser av vårdåtgärder, och där
med av vårdresurser, som skulle erfordras för att nå ett visst uppställt 
resultat. 

Slutligen är underlaget otillräckligt för att på enhetliga grunder be
stämma hur många som behöver vård av olika slag och i vilken ut
sträckning de får sådan vård. Vissa undersökningar har gjorts tidigare; 
på åldringsvårdens område pågår en inventering. Att inom ramen för 
detta uppdrag genomföra en kartläggning av behov och vård var givet
vis uteslutet. 

Socialstyrelsen har därför i stort sett fått avstå från att söka uppskatta 
den absoluta storleken av vårdbehov och brist och nöja sig med att re
sonemangsvis belysa utvecklingstendenser. Härvid har i första hand 
kommunernas bedömningar utnyttjats. 
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PROGNOSUNDERLAG 

Prognosen bygger dels på olika slag av publicerad statistik, dels på an
nat material hos socialstyrelsen, såsom årsberättelser, statsbidragsansök
ningar och byggnadsplaner och dels på uppgifter ur särskilda enkäter. 
Vad gäller personalbeståndet basåret 1963 har kommunförbunden och 
de tre storstäderna biträtt med kompletterande uppgifter. 

Kommunenkäten 

Socialstyrelsen utsände i juni 1964 en enkät till styrelserna i samtliga pri
märkommuner rörande kommunernas socialvård. De önskade uppgifter
na gällde förhållanden under utgångsåret 1963, det aktuella läget, före
liggande planer och beslut, framtidsbedömningar och principiella ställ
ningstaganden. De områden av socialvården som berördes i enkäten var 
vården av åldringar och invalider, öppen och halvöppen nykterhetsvård, 
barnstugor och familjedaghem samt ungdomsvård. Härtill kom den so
ciala administrationen jämte vissa uppgifter rörande den ekonomiska 
planeringen inom kommunerna. Till städer utanför landsting ställdes 
dessutom vissa frågor om sluten barnavård. Motsvarande frågor riktades 
i en särskild enkät något senare till landstingen. 

Uppgifter inkom från samtliga kommuner så när som på ett 10-tal 
mindre; dock var svaren på många håll ofullständiga. På grund av tids
brist har det inte varit möjligt att detaljgranska materialet genom jäm
förelser med annat tillgängligt informationsmaterial och inte heller att 
göra en så ingående analys som varit önskvärt. 

Tolkningen av materialet har försvårats av att det saknats närmare 
uppgifter om vilka faktorer som beaktats av de svarande vid deras be
dömningar av den fortsatta utvecklingen. Man kan vidare förutsätta, att 
både principiella ställningstaganden och framtidsbedömningar kan skif
ta mellan olika instanser inom kommunernas styrelse och förvaltning. 
Det är ovisst vilka instanser de erhållna svaren representerar. I relativt 
stor utsträckning torde svaren ha lämnats av socialvårdens funktionärer, 
vilka kan antas vara medvetna om föreliggande utbyggnadsbehov men 
samtidigt måhända benägna att bortse från de allmänt kommunaleko
nomiska och politiska aspekter som blir relevanta när planerna skall för
verkligas och socialvårdens behov skall vägas mot andra behov. För att 
undersökningen skulle kunna komma tillrätta med dessa och andra pro
blem som har med uppgifternas prognosvärde att göra, skulle den ha 
behövt läggas upp på ett delvis annat sätt. Detta hade krävt betydligt 
längre tid till förberedelser än som stod till buds. 
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Övriga enkäter 

Uppgifter har vidare genom särskilda enkäter inhämtats från anstalts
styrelserna vid vårdanstalter för alkoholmissbrukare, från landsting och 
städer utom landsting rörande barnhem, från länsstyrelserna rörande 
planeringen av ålderdomshem, från socialnämnder och hemhjälpsnämn-
der rörande den sociala hemhjälpen, från samtliga sjukhus med över 
100 vårdplatser rörande daghemsverksamhet för sjukhuspersonalens 
barn samt från vissa organisationer som bedriver ungdomsverksamhet rö
rande investeringar i byggnader och inventarier. Svar har inkommit från 
samtliga tillfrågade bortsett från ett fåtal sjukhus. 

UTVECKLINGEN PÅ DE OLIKA VÅRDOMRÅDENA 

Vården på ÅLDERDOMSHEM utgör den dominerande delen av socialvården 
vad gäller såväl investeringar som driftkostnader och personal. Åldring
arna kommer att öka betydligt i antal, särskilt de högsta åldersklasserna. 

Om en oförändrad andel av de olika åldersgrupperna över 70 år skul
le tas om hand på ålderdomshem, medför enbart den väntade ökning
en av åldersgrupperna i fråga att platsantalet behöver ökas med om
kring 9 900 platser. Vid kommunenkäten bedömde kommunerna den 
aktuella platsbristen till minst 8 400 platser. Förutsätter man att oför
ändrade andelar av de olika åldersgrupperna bereds plats på ålderdoms
hem, får man också räkna med att platsbristen — antalet av dem som 
borde ha beretts plats — ökar i proportion till åldringskullarnas ökning, 
eller med drygt 20 procent. Man kommer då — vid bibehållen 93-pro-
centig medelbeläggning — till att ett platstillskott om ca 20 000 platser 
behövs, dvs ett totalt platsbehov om 64 300 platser. Emellertid kan det 
tänkas, att antalet gäster på ålderdomshemmen under 70 år kan kom
ma att minska, bl a genom utnyttjandet av den öppna vårdens resurser. 
Antar man att antalet kan nedgå till hälften av vad det var 1961 eller 
med 3 300 får man fram ett platsbehov år 1970 om ca 61 000 platser. 

Kommunerna uppskattade sitt platsbehov år 1970 till sammanlagt om
kring 70 000, vilket skulle motsvara omkring 9,5 platser på 100 åldringar 
över 70 år. Detta stämmer rätt väl överens med den schablonregel som 
socialstyrelsen brukar ange vid planeringen av ålderdomshem, nämligen 
att platsbehovet kan uppskattas till 10 procent av befolkningen 70 år 
och däröver år 1970. 

Kommunerna räknade emellertid inte med att kunna nå upp till mer 
än omkring 63 500 platser. Socialstyrelsen finner det inte troligt att det
ta antal kommer att kunna vara uppnått under 1970. Det är en ständig 
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erfarenhet, att kommunerna vida underskattar den tid det tar att pla
nera, finansiera och genomföra ett ålderdomshemsbygge. Styrelsen räk
nar därför med att slutresultatet för perioden 1964—70 kommer att mot
svara platsantalet i de byggnadsprojekt som kommunerna redan beslu
tat, åtminstone i princip. Detta platsantal uppgår till omkring 22 000. 
Det förhållandet, att tämligen få projekt planerats för de sista åren av 
perioden, har sålunda inte påverkat prognosen. Det bedöms som sanno
likt att en förskjutning i tiden av byggnationen kommer att ske, så att 
i slutet av perioden investeringar genomförs som kommunerna avsett att 
utföra under tidigare år. I likhet med kommunerna finner socialstyrel
sen det sannolikt, att antalet nedlagda platser i förhållande till antalet 
nybyggda kommer att successivt minska och att nettotillskottet för varje 
år kommer att undergå en måttlig stegring. Med dessa förutsättningar 
kommer man till ett totalt platsantal om ca 60 400 platser. Det mot
svarar ungefär det minimum som skulle behövas för att avskaffa den nu
varande bristen, sådan kommunerna bedömde den, och hålla undan för 
åldringskullarnas ökning. Förutsättningen härför är, att de yngre år
gångarna får hjälp att klara sig längre utanför ålderdomshemmet. 

DE OLIKA VERKSAMHETERNA FÖR SERVICE, KULTURELL VERKSAMHET M M 

inom den öppna vården har för åldringarna ett egenvärde men tjänar 
också som ett komplement till hemhjälpsverksamheten och kan i viss 
mån ersätta densamma. En serviceverksamhet sådan som matdistribu
tion minskar direkt de dagliga göromålen. Fotvård, gymnastik, klubb-
och studieverksamheter bidrar till en aktivering av åldringarna och där
med till att de bibehåller sin rörlighet både fysiskt och psykiskt, så att 
de under längre tid kan vara i stånd att utföra sina dagliga sysslor i 
hemmen, göra inköp osv. Därmed reduceras inte bara anspråken på 
hemhjälp utan även på ålderdomshemsplatser. 

En motsvarande verksamhet förekommer också för aktivering av de 
åldringar som är intagna på ålderdomshemmen, dels med åtgärder för 
det fysiska välbefinnandet, dels med stimulerande sysselsättningar som 
terapiverksamhet och studiecirklar. 

Intresset bland kommunerna för dessa verksamhetsgrenar synes öka. 
Ett förhållandevis stort antal kommuner planerar att påbörja eller byg
ga ut en eller flera verksamheter av detta slag. Av samtliga kommuner 
är det dock endast en mindre del, där ett sådant intresse kommit till ut
tryck i planering. Enskilda föreningars — särskilt Röda Korsets — ini
tiativ har haft stor betydelse på området. 

Prognosen räknar med en fördubbling av kostnaderna från 1963 till 

12 



perioden 1966—1970 i genomsnitt. Denna utbyggnad förutsätter emeller
tid en ökad utbildning av arbetsterapeuter, sysselsättningssamariter och 
fotvårdsspecialister. 

DAGHEM OCH FRITIDSHEM är jämte hemhjälpen för åldringar och invalider 
det område som väntas expandera snabbast under perioden. Från bör
jan av 1950-talet till 1963 hade verksamhetens omfattning varit prak
tiskt taget oförändrad, trots att andelen förvärvsarbetande bland de gif
ta kvinnorna ökade kraftigt och trots växande köer av sökande, i varje 
fall till daghemmen. På våren 1964 uppskattas köerna representera ett 
behov av omkring 6 000 platser, varav omkring 4 000 som kunde tas i 
anspråk omedelbart. 

Socialstyrelsen räknar med att efterfrågan på daghemsplatser kommer 
att öka under perioden dels till följd av ett ökat antal förvärvsarbetande 
mödrar, dels till följd av ett ökat barnantal, dels slutligen till följd av 
en ökad benägenhet att utnyttja daghemmens tjänster samtidigt som 
andra sätt att ordna barntillsynen försvåras. 

Kommunerna räknar med en snabb utbyggnad av daghemsverksam
heten både på orter där sådan redan bedrivs och på nya orter. Många 
kommuner torde emellertid ha underskattat den tid som erfordras för att 
planera och genomföra ett daghemsprojekt. Socialstyrelsen räknar därför 
med en viss förskjutning framåt i tiden i genomförandet av planerna. 

Prognosen förutser en ökning med 12 000 daghemsplatser från 1964 
till 1970, vilket innebär något mer än en fördubbling av platsantalet. 
Trots denna utveckling torde man kunna räkna med en betydande plats
brist även 1970. 

För fritidshem förutser prognosen en ökning med drygt 3 000 platser 
fram till 1970, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med 1964. 

LEKSKOLORNA har expanderat kontinuerligt sedan början på 1950-talet. 
1963 fanns lekskoleplatser för omkring 45 000 barn. Enligt kommunen
käten stod på våren 1964 omkring 37 000 barn i kö till lekskolor. 

Efterfrågan på lekskoleplatser kan väntas stiga både på grund av vid
gad förståelse för lekskolans betydelse för barnens utveckling och på 
grund av ett ökande barnantal. 

Socialstyrelsen räknar även för lekskolornas del med att genomföran
det av kommunernas planer på utbyggnad kommer att något förskjutas 
framåt i tiden. 

Prognosen räknar med en ökning från 1964 till 1970 med omkring 
17 000 platser, dvs med omkring 70 procent. 
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FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN har ökat starkt under de senaste åren. Pro
gnosen går ut på en fortsatt ökning från omkring 8 400 hem år 1964 
till omkring 15 000 år 1970. 

Sedan de första barnhemsplanema fastställdes 1945, har antalet vård
platser på BARNHEM minskat fram till 1962, både för barnhem inom plan 
och för barnhem utom plan. Totalt minskade platsantalet från 1955 till 
1963 med omkring 890. Samtidigt sjönk medelbeläggningen på hem 
inom barnhemsplan från 80 procent 1951 till 68 procent 1962. 

Om valet står mellan vård i enskilt hem och vård i lämplig anstalt 
för av barnavårdsnämnd omhändertaget barn skall enligt barnavårdsla
gen i första hand vård i enskilt hem komma ifråga. Behovet av barn
hemsplatser hänger därför samman med tillgången på enskilda hem, i 
sin tur beroende av sådana faktorer som den kontanta ersättningens stor
lek, graden av missanpassning hos de barn som skall placeras, frekven
sen av hemarbetande kvinnor o d. 

Inom barnhemsvården strävar man numera efter att åstadkomma 
mindre bamhemsenheter och differentiering av barnhemmen efter gra
den av missanpassning, barnens ålder samt kön när det gäller de äldre 
tonåringar som tillfördes barnhemsvården genom nya barnavårdslagen. 
Denna strävan kommer förmodligen att påverka utvecklingen under hela 
prognosperioden, vilket i sin tur kommer att medföra bl a en ökad efter
frågan på utbildad vårdpersonal och barnbiträden. 

Prognosen räknar med att platsantalet på barnhem inom plan kom
mer att öka med ca 400 platser från 1964 till 1970, då antalet platser 
väntas uppgå till 4 500, 

Antalet befattningshavare på barnhem väntas under perioden öka med 
ca 270 personer, omräknade till heltidsanställda. 

Den senaste utvecklingen inom den kommunala barn- och ungdomsvår
den präglas av stark expansion av den allmänt förebyggande verksam
heten. Ett av de viktigaste initiativen på området har varit att bygga fri
stående UNGDOMSGÅRDAR eller inreda UNGDOMSLOKALER i byggnader som 
även har rum för annan verksamhet. De kommunala åtgärderna riktar 
sig närmast till den icke föreningsanslutna ungdomen, samtidigt som 
kommunerna ofta ger ekonomiskt och annat stöd åt föreningarna för så
dan verksamhet. De frivilliga organisationernas och kommunernas initia
tiv påverkar och stimulerar varandra på detta område. 

Socialstyrelsen har inhämtat uppgifter om investeringar, personal och 
driftkostnader för ungdomsgårdar och -lokaler som drivs i kommunal 
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regi samt om investeringar i byggnader och inventarier och om repara
tionskostnader för ungdomsgårdar och ungdomslokaler som ägs av vissa 
föreningar och organisationer med ungdomsverksamhet. 

Prognosen, som bygger på enkätuppgifterna, räknar med att samman
lagda beloppet av kommunernas och föreningarnas investeringar kom
mer att uppgå till i genomsnitt 34 milj kr per år under tiden 1966— 
1970. Socialstyrelsen har inte haft möjlighet att mot varandra väga fel
källorna i det insamlade materialet, varför prognosen är synnerligen osä
ker på denna punkt. Det är troligt att prognosen ligger i underkant. 

Från 1960 till 1964 ökade antalet platser på UNGDOMSVÅRDSSKOLOR med 
10 procent och antalet ungdomar vårdade inom skola med 5 procent, 
medan antalet ungdomar vårdade utom skola ökade med nära 40 pro
cent. Antalet årligen nyintagna elever steg under samma tid betydligt 
snabbare än elevantalet, nämligen med 25 procent (från 794 till om
kring 1 000), vilket möjliggjordes av att vårdtiderna förkortats. Plats
bristen, sådan den avspeglas i antalet väntefall, var ännu 1959 betydan
de men är sedan 1961 praktiskt taget eliminerad. 

Antalet ungdomar i åldern 12—17 år väntas minska med 15 procent 
under 1963—1970. Ungdomsbrottslighetens utveckling kan i viss mån be
lysas med uppgifter om antalet personer i åldern 15—17 år, som dömts 
eller fått åtalseftergift för brott mot strafflagen (bortsett från fylleri och 
förargelseväckande beteende). Antalet sådana personer ökade kraftigt 
fram till 1959 men har därefter snarast visat en tendens att sjunka. Sta
tistik över brottslighetens utveckling bland ungdom under straffmyndig 
ålder saknas. En viss uppfattning om utvecklingen av ungdomsasociali-
teten kan man få av uppgifter om antalet barn under året (nytillkom
mande fall), som blivit föremål för ingripande av barnavårdsnämnd. An
talet sådana fall har ökat påfallande under de senaste åren. Ett starkt 
samband kan i och för sig antas råda mellan antalet omhändertaganden 
och efterfrågan på platser på ungdomsvårdsskola. Andra faktorer kan 
emellertid också spela in och ändra på bilden. 

Utformningen av barnavårdsnämndernas förebyggande åtgärder på
verkar på olika sätt efterfrågan på platser. Efterfrågan kan antas öka, 
om resurserna för uppspårande av ungdomsasocialitet ökas. Å andra si
dan bör ökade möjligheter till snabba hjälpåtgärder vid begynnande aso-
cialitet leda till ett minskat behov av vårdplatser. 

Vid val av åtgärd för att tillrättaföra missanpassad ungdom kan den 
aktuella platstillgången på ungdomsvårdsskolorna och vårdresurserna i 
övrigt antas spela en avgörande roll. Verksamheten vid en del inackor-
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deringshem gränsar till den som förekommer vid ungdomsvårdsskolor
na. En fortsatt utbyggnad av sådana hem kan på längre sikt leda till 
minskad efterfrågan på platser vid ungdomsvårdsskolor. Också utbygg
naden av den psykiska barna- och ungdomsvården kan väntas återverka 
på platsbehovet. 

Korta vårdtider inom skolorna förutsätter att tiden på skolorna ut
nyttjas till en intensiv behandling och att denna sedan fullföljs under 
vården utom skola. I första hand krävs för detta god tillgång till utbil
dad personal. Med de korta vårdtiderna har eleverna nu i större ut
sträckning än förr kommit att bestå av nyintagna, oroliga och akut vård-
behövande elever som är rymningsbenägna och i stort behov av betryg
gande tillsyn och individuell handledning under hela dygnet. Svåra sym
tom på asocialitet förekommer också i allt större utsträckning bland ele
verna. 

Under senare år har ungdomsvårdsskolorna arbetat under stora perso
nalsvårigheter. Brist har rått och råder fortfarande på utbildad personal, 
framför allt assistenter, läkare och psykologer. Bristen på vård- och till
synspersonal är akut och socialstyrelsen redovisade i sina petita för bud
getåret 1965/66 ett behov av att utöka denna personalgrupp med 114 
befattningshavare. 

Tillgången på utbildad personal väntas öka under perioden. 
Prognosen räknar med att antalet ansökningar om plats vid ungdoms

vårdsskola kommer att stiga något, möjligen upp till 1 300 om året. Re
dan beslutad och pågående utbyggnad av organisationen kommer att un
der prognosperioden resultera i ett platsantal på omkring 1 100. Social
styrelsen räknar inte med någon ytterligare utbyggnad av vårdplatsan
talet fram till 1970. Styrelsen bedömer det möjligt att skolorna med er
forderliga resurser — i synnerhet personella -— skall kunna ytterligare 
förskjuta tyngdpunkten från institutionsvård till öppen vård av eleverna. 
Prognosen förutsätter en betydande personalförstärkning från och med 
budgetåret 1966/67. 

Vad NYKTERHETSVÅRDEN beträffar steg antalet fall, varmed nykterhets
nämnd tagit befattning, oavbrutet från 1954 till 1961, då en betydande 
minskning inträffade, vilken åtminstone delvis får tillskrivas den nya 
barnavårdslagen, som på barnavårdsnämnderna överlät det primära an
svaret för alkoholmissbrukare under 21 år. 

Antalet personer, som intagits på allmänna vårdanstalter för alkohol-
missbrukare, steg från omkring 1 450 år 1954 till nära det dubbla år 1960 
och fortsatte efter en tillfällig nedgång år 1962 åter att öka. 
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Antalet vårdplatser på allmänna vårdanstalter uppgick vid utgång
en av 1954 till omkring 1 100; efter en omfattande utbyggnad hade an
talet år 1961 höjts till omkring 2 150. De senaste åren har antalet plat
ser nedbringats med ett 30-tal. Förkortning av vårdtiderna har möjlig
gjort att ett ökat antal personer kunnat tas in för vård, samtidigt som 
antalet vårdplatser minskat. Antalet vårdplatser på enskilda vårdanstal
ter ökade i snabb takt från ett 20-tal år 1954 till omkring 460 vid ut
gången av år 1964. 

Nykterhetsnämndernas utgifter nära femdubblades under tiden 1954 
—1963. 

Alkoholkonsumtionen väntas sakta stiga under tiden fram till 1970 
och en fortsatt förskjutning äga rum mot svagare drycker. Missbrukets 
omfattning är svår att mäta och dess samband med den totala alkohol
konsumtionen oklart. Bristsituationen inom nykterhetsvården är emeller
tid så kännbar, att man kan förutse en betydande expansion av nykter
hetsvården under prognosperioden, även om missbruket skulle förbli oför
ändrat eller minska. 

Utbyggnaden väntas bli mest markerad för den öppna nykterhetsvår
den och särskilt vad gäller alkoholpolikliniker, rådgivningsbyråer och in
ackorderingshem. Prognosen bygger huvudsakligen på kommunenkäten, 
en enkät till vårdanstalternas styrelser och styrelsens eget material. 

Prognosen räknar med en platsminskning på de allmänna vårdanstal
terna med ca 130 platser under 1966—1970, medan antalet platser på 
enskilda vårdanstalter väntas öka under samma period med ca 370 vård
platser. Utvecklingen ligger i linje med den förskjutning från tvångs-
mässig till frivillig vård som eftersträvas. 

Kommunerna beräknar, att vårdplatsantalet på inackorderingshem 
(och övergångshem) skall öka med ca 750 under tiden 1965—1970. En 
sådan ökning ter sig emellertid orealistisk med hänsyn till den tid som 
erfarenhetsmässigt krävs för att förverkliga byggnadsprojekt. Prognosen 
stannar vid en ökning med 502 vårdplatser (84 per år) , vilket innebär, 
att vårdplatsantalet 1970 beräknas bli 800. Inackorderingshemmens ut
byggnad väntas medföra minskad belastning av den slutna vården. 

DEN SOCIALA HEMHJÄLPSVERKSAMHETEN utövas av hemvårdarinnor, hem
samariter och personal för barntillsyn (barnvakt). 

Hemvårdarinneverksamheten är avsedd främst för korttidshjälp i förs
ta hand till barnfamiljer men omfattar även i viss utsträckning åldringar 
och invalider. Hemvårdarinnorna är vanligen utbildade och heltidsan
ställda. 
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Den alltmer ökande förvärvsverksamheten bland gifta kvinnor har 
gjort barntillsynen till en viktig uppgift för den sociala hemhjälpen. 

Hemsamariterna hjälper åldringar och invalider. De är vanligen hem
mafruar, oftast deltidsanställda, som genomgått kortare instruktionskurs. 

Hemvårdarinneverksamheten har sedan slutet på 1950-talet haft un
gefär oförändrad omfattning, medan hemsamaritverksamheten under det 
senaste decenniet utvecklats utomordentligt kraftigt. 

Den sociala hemhjälpen är dock ännu klart otillräcklig. Omkring 20 
procent av de anmälda hjälpbehövande familjerna får inte någon hem
vårdarinna alls och hos ca 4 procent av de hjälpta familjerna avbryts 
hjälpen i förtid. Dessutom föreligger med säkerhet ett latent behov av 
hemhjälp. Endast 9 procent av åldringarna över 65 år och invaliderna 
får hjälp och det är uppenbart, att ett betydligt större antal är i behov 
av sådan. 

Efterfrågan på social hemhjälp väntas öka till följd av det ökande an
talet åldringar. Dessutom väntas med bättre bostäder och allmänt höjd 
standard den tidpunkt kunna framskjutas, då de gamla blir i behov av 
vård på sjukhem eller ålderdomshem. En förutsättning härför är emeller
tid att de har tillgång till hemhjälp i tillräcklig utsträckning. Efterfrågan 
från barnfamiljernas sida väntas öka genom att barnantalet ökar. Be
hovet av hjälp för tillsyn av sjuka barn ökar allteftersom mödrarna i 
ökad utsträckning har förvärsarbete. Svårigheten att få hjälp av anför
vanter ökar hemhjälpsbehovet inte bara vid barnens utan även vid mo
derns sjukdom. Inte heller åldringarna och de handikappade kan i sam
ma utsträckning som tidigare få hjälp av anförvanter. 

Särskilt statsbidrag utgår fr o m 1 juli 1964. Av inhämtade uppgifter 
att döma tänker sig kommunerna en fortsatt expansion åtminstone un
der det närmaste året. 

Prognosen räknar med att antalet hemvårdarinnor kommer att öka 
med ca 30 procent under prognosperioden. Hemsamaritverksamheten 
väntas bli fördubblad. 

Den nya sociallagstiftningen ålade kommunerna delvis nya och utvidga
de skyldigheter inom de olika socialvårdsområdena. Utbyggnaden av 
vårduppgifterna medförde samtidigt en utbyggnad av den SOCIALA ADMI
NISTRATIONEN. Lagstiftningsreformerna gick över lag ut på att intensi
fiera den förebyggande verksamheten, skapa möjligheter för tidigare in
gripanden, flytta tyngdpunkten från anstaltsvård till öppen vård och öka 
ansträngningarna att genom olika rehabiliteringsåtgärder återföra även 
svåra socialfall till ett normalt samhällsliv. 
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Hur mycket den nya lagstiftningen betytt för arbetsbelastningen inom 
de sociala nämnderna är svårt att bedöma. Utbyggnad av den sociala 
institutionsvården — ålderdomshem, barnstugor, ungdomsgårdar m m 
— kräver planering och administration. Förstärkning av öppenvårds
insatserna betyder ökade arbetsuppgifter för de sociala nämndernas per
sonal. Socialvårdsstatistiken ger ett ofullständigt mått på arbetsbelast
ningen inom nämnderna. Antalet hjälpfall, omhändertaganden etc är 
inte här utslagsgivande utan arten av de problem och nödsituationer 
som socialvården fått att lösa. Kraven på hjälpens kvalitet har ökat och 
ökade insatser på den öppna vården krävs i form av undersökningar, 
samtal, rådgivning, skapande av kontakter med anförvanter och arbets
givare, hjälp att ordna miljöbyten m m. 

Under en lång följd av år har det rått utpräglad brist på personal och 
särskilt på socionomer som utbildats på social linje. Utvecklingsbehovet 
inom kommunernas socialvård har varit större än som motsvaras av den 
faktiska ökningen av antalet socionomer i sådan tjänst. Bristen på utbil
dad arbetskraft inom den kommunala socialvården är alltjämt akut. 

Befolkningsutvecklingen under prognosperioden kommer att medföra 
ökade anspråk på framförallt barna- och åldringsvården och därmed 
även på den personal som administrerar dessa verksamheter. Ehuru den 
nya sociallagstiftningen tillhör tiden före prognosperioden kommer dess 
initialverkningar att sträcka sig fram under denna period, inte minst till 
följd av brist på personal för reformernas fulla genomförande. Den nya 
brottsbalken, som trädde i kraft ined ingången av 1965, kommer för
modligen att medföra ökad arbetsbelastning för barnavårdsnämnder och 
nykterhetsnämnder. Socialförsäkringarnas utbyggnad har avlastat social
vården, men detta gäller främst i fråga om niera rutinbetonade ären
den. Allting tyder på att andelen svåra och arbetskrävande ärenden hos 
socialnämnderna kommer att öka under prognosperioden. 

Utvecklingen på vårdområden som gränsar till socialvården kommer att 
återverka på efterfrågan av socialvård. En kraftig utbyggnad av den 
psykiska barna- och ungdomsvården kan förutsättas medföra intensifie
rade insatser från barnavårdsnämnderna. Ökat intresse för alkoholsjuk
domarna från läkarna och sjukvårdens huvudmän kan komma att av
lasta nykterhetsnämnderna en del av deras arbetsuppgifter. Å andra si
dan kan socialvården tänkas få kontakt med nya grupper av människor, 
allteftersom den öppna mentalsjukvården vinner terräng. 

Kommunenkäten visar, att kommunerna är inställda på en kraftig ex
pansion inte bara av vården utan även av den sociala administrationen. 
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De mindre kommunerna räknar med den största ökningen av den admi
nistrativa personalen, ökningen av chefs- och assistentpersonalen väntas 
bli mindre än den som skedde på 1950-talet. Andelen socionomer på 
dessa befattningar väntas enligt kommunenkäten öka under prognos
perioden från 45 till 58 procent. Andelen socionomer väntas öka mera 
bland assistenterna än bland chefspersonalen. Som väntat är socionom
tätheten minst i de små kommunerna. Kommunsammanslagningar kan 
komma att medföra ökad efterfrågan på utbildad personal i vissa fall, 
medan de i andra fall kan komma att leda till indragning av administra
tiva chefstjänster. En viss rationalisering bör sammanslagningarna kun
na leda till, särskilt i fråga om de mera kontorsmässiga göromålen och 
planeringsarbetet. Utredningar och kontakter med vårdbehövande kom
mer däremot att kräva minst lika stora insatser som hittills. Själva ge
nomförandet av kommunsammanslagningarna kommer att medföra extra 
arbetsbelastning på den administrativa sidan. 

En utredning om SOCIALSTYRELSENS framtida organisation pågår för när
varande. Utredningens förslag väntas föreligga under hösten 1965. 
Parallellt utreds frågan om gemensam centralorganisation för social
vård och medicinalväsende. Organisationen torde medföra en förstärk
ning av den personal som erfordras för socialvårdens centralorganisa
tion, oavsett om denna organisation kommer att bestå som separat 
socialstyrelse eller resultera i en sammanslagning av medicinal- och so
cialstyrelserna. Beräkningarna utgår från att den planerade förstärk
ningen skall vara genomförd under år 1967. 

Den STATLIGA, KONSULENTORGANISATIONEN inom socialvården väntas bli 
samordnad och lokaliserad till särskilda konsulentkontor i residensstä
derna i enlighet med huvudlinjerna i socialvårdskonsulentutredningens 
förslag. På dessa kontor skall finnas personal med sakkunskap, som till
sammans täcker samtliga socialvårdsområden samt gemensam skrivper-
sonal. Prognosen utgår från att den planerade omorganisationen av kon
sulentverksamheten skall vara genomförd från och med 1970. 

Personalutvecklingen inom den sociala administrationen hänger nära 
samman med tillgången på utbildad personal under perioden. Inom 
samarbetsnämnden för socialhögskolorna har vissa beräkningar gjorts om 
den väntade examinationen under prognosperioden. Sammanlagda an
talet utexaminerade under åren 1964—1970 (examineringen sker nor
malt i december) väntas bli omkring 2 000 socionomer. Det betonas att 
förutsägelserna om examinationsutfallet är osäkra. 
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Under antagande att drygt 1/3 av de under tiden 1964—1970 utexami
nerade 2 000 socionomerna och omkring hälften av de från Sköndals-
institutets sociala linje utexaminerade omkring 230 eleverna går till kom
munernas sociala administration, skulle denna tillföras ett tillskott av 
socialt utbildad arbetskraft på ca 730 personer. Kommunenkäten visade 
att kommunerna under samma period räknar med en ökning av socialt 
utbildad personal på chefs- och assistentbefattningar inom den sociala 
administrationen med ca 780 personer. 

Tillgången på utbildad arbetskraft påverkas även av personalens av
gång från yrket. Avgången på grund av pension eller dödsfall väntas bli 
obetydlig. Den avgång som består i att kvinnliga socionomer blir hemma
fruar under småbarnsperioden kan tänkas bli på längre sikt kompense
rad genom att ett ungefärligen lika stort antal återvänder till yrket, se
dan barnen blivit större. Avgången till andra yrken sammanhänger bl a 
med kommunernas konkurrenskraft som arbetsgivare. 

PROGNOSEN för den sociala administrationen utgår från att socialvårds
områdena byggs ut i den takt och omfattning som anges i de olika av
snitten av denna redogörelse. Det viktigaste underlaget för socialstyrel
sens prognos utgör även här kommunenkäten. 

Prognosen räknar med att efterfrågan på social administrativ personal 
INOM KOMMUNERNA skall bli så stor som kommunenkäten utvisar, men att 
utbyggnaden kommer att ske i jämnare takt. Vidare räknar prognosen 
med att utexamineringen skall räcka till för att täcka behovet av socialt 
utbildad arbetskraft inom berörda personalgrupper. 

Tillgången på socionomer för den sociala administrationen samman
hänger emellertid inte bara med examinationen utan även med kommu
nernas konkurrenskraft som arbetsgivare. Särskilt mot slutet av prognos
perioden, då socionomer med den nya, utökade utbildningen kommer ut 
på arbetsmarknaden, kan det tänkas att andelen av dem som går till 
social administration inom kommunerna inte blir så stor som prognosen 
förutsätter. En större del av personalbehovet än prognosen utvisar kom
mer då att behöva täckas med arbetskraft som utbildats på andra vägar. 
Med det starka expansionsbehov som finns inom den sociala administra
tionen och den växande efterfrågan på fackutbildad arbetskraft — inte 
minst social — som gör sig gällande på arbetsmarknaden i stort, torde 
det bli nödvändigt att inventera alla möjligheter till utbyggd utbildning 
— inte minst fortbildning av förtroendemän och andra personer med 
erfarenhet av socialt arbete. 
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Den STATLIGA sociala administrationen väntas öka sitt personalbestànd 
från omkring 280 år 1964 till omkring 370 år 1970 eller med 32 pro
cent. Under den tiden väntas 6 eftervårdskonsulenttjänster hos social
styrelsen bortfalla, medan 24 barnavårdsombud, som hittills inte varit 
statsanställda, väntas komma att ingå i den statliga konsulentorganisa
tionen. Personalförstärkningarna kommer för socialstyrelsens del främst 
att gälla tjänster i lönegraderna 20—27; konsulentorganisationen får för
stärkning både av denna lönegrupp och av skrivpersonalen. 

Huvudtabellerna 1—4 visar investeringar, personal och driftkostnader 
inom olika socialvårdsområden. Den statliga verksamheten har särredo-
visats, liksom även för 1963 kommunal och enskild verksamhet. För öv
riga år har dessa båda redovisats tillsammans. Tab 4 visar regional för
delning av investeringar i byggnader samt personal inom socialvården 
som helhet. 
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Befolkningsdata för kommunerna, vilka ligger till grund för den här redovisade 
långtidsutredningen lagras och bearbetas i datamaskinernas minnesorgan — 
skivminnen som ovan återgivna typ kallas. 

För statistiska uppgifter används numera datamaskiner i allt större 
utsträckning. Med datamaskiner kan den automatiska statistiska analysen av 
materialet drivas avsevärt längre än t ex med hålkortsmaskiner, och resultatet av 
bearbetningen kan lätt erhållas i form av lämpligt uppställda tabeller. 

Under de närmaste tjugo åren väntas — enligt expertisen — datamaskinerna 
komma att utlösa en explosion inom socialvetenskaperna jämförlig med den som de 
senaste femtio åren kunnat iakttas inom naturvetenskaperna. 

Skivminnestypen IBM, har betytt ökad lagringskapacitet och bearbetningshastighet 
i moderna datamaskinanläggningar. Data lagras här på tunna metallskivor i form av 
magnetiska fläckar. Ett antal armar försedda med avläsnings- och inspelningshuvuden 
kan snabbt komma åt önskad information (det tar i genomsnitt 85 tusendels 
sekund), samtidigt som skivorna roterar med stor hastighet. Skivorna är samlade i s k 
skivpackar. Varje skivpacke innehåller sex skivor, som tillsammans rymmer upp till 
14,5 miljoner siffror. Skivpackarna är lätt utbytbara, vilket ger systemet praktiskt 
taget obegränsad kapacitet. Läs- och skrivhastigheten är 312 000 siffror i sekunden. 
Vikten slutligen uppgår till ca 4,5 kg inklusive ett specialkonstruerat lock. 

Kommunernas bedömningar har i första hand utnyttjats. 
Enkäten till styrelserna i samtliga primärkommuner har gällt för

hållandena under utgångsåret 1963, det aktuella läget, föreliggande 
planer och beslut, framtidsbedömningar och principiella ställningsta
ganden. De områden av socialvården som berördes i enkäten var vår
den av åldringar och invalider, öppen och halvöppen nykterhetsvård, 
barnstugor och familjedaghem samt ungdomsvård. Härtill kom den 
sociala administrationen jämte vissa uppgifter rörande den ekono
miska planeringen inom kommunerna. Till städer utanför landsting 
ställdes dessutom vissa frågor om sluten barnavård. Motsvarande frå
gor riktades i en särskild enkät något senare till landstingen. 

Uppgifter inkom från alla kommuner så när som ett tiotal mindre. 
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Tab. 1.1. Investeringar 1963—1970, miljoner kronor. Kommunal och enskild verksamhet (forts) 

25 

D
en i huvudtabellerna, liksom

 eljest i rapporten redovisade kostnadsutvecklingen 

grundar sig på oförändrad pris- och lönenivå. 



Tab. 1.2. Investeringar 1963—1970, miljoner kronor. Statlig verksamhet 
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Tab. 2.1. Personal 1963—1970. Kommunal och enskild verksamhet1, 2 

1 Exkl personal vid ungdomsgårdar och andra ungdomslokaler (jfr s 106). 
2 Löneplansanknutna arvodister och kollektivavtalsanställda redovisas i resp lönegrads
grupp. 
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Tab. 2.1. Personal 1963—1970. Kommunal och enskild verksamhet1 (forts) 

1 Se noter på föreg sida. 
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Tab. 2.2. Personal 1963—1970. Statlig verksamhet1 

1 Se not 2 föreg sida. 
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Tab. 2.3. Personal 1963, heltid, deltid och vakanser1 

1 Exkl personal vid ungdomsgårdar och andra ungdomslokaler (jfr s 106). 
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Tab. 3.1. Driftkostnader 1963—1970, miljoner kronor. Kommunal 
och enskild verksamhet1 

1 Exkl driftskostnader för ungdomsgårdar och andra ungdomslokaler (jfr s 106). 
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Tab. 3.2. Driftkostnader 1963—1970, miljoner kronor. Statlig verksamhet 
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Tab. 4. Personal och investeringar i statlig, kommunal och enskild socialvård 
1963—1970 med regionsfördeining 
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Tab. 4. Personal och investeringar i statlig, kommunal och enskild socialvård 
1963—1970 med regionsfördelning (forts) 34 



Över hela landet planeras och byggs ålderdomshem och pensionärsbostäder. Här ett 
plock ur socialstyrelsens samling exteriör- och interiörbilder från de senare årens 
produktion. Det är som synes en- eller tvåvåningshus eller höghus. De tecknade 
pensionärsbostäderna är olika typer av fabrikstillverkade, flexibla, lätt transportabla 
»pensionärssmåstugor», som börjat lanseras i de norrländska glesbygderna. 

DÄR SAMHÄLLET HAR SINA ODISPUTABLA SKYLDIGHETER 

Vården på ålderdomshemmen utgör den dominerande delen av so
cialvården vad gäller såväl investeringar som driftkostnader och per
sonal. Åldringarna kommer som känt är att öka betydligt i antal, sär
skilt de högsta åldersklasserna. Man räknar med ett platsbehov år 
1970 om minst 60 000. 
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Torups kommun har byggt föredömliga 
bostadshus om fyra lägenheter för pensio
närer till anmärkningsvärt låga kostnader. 
Experimentet har livligt uppmärksammats 
av andra kommuner. 
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ÅLDRINGSVÅRDEN 

Ålderdomshemmen 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

Ålderdomshemmen har under åren 1955—1964 byggts ut från 37 000 till 
45 000 platser. Platsantalet på hemmens mentalsjuk- och kronikeravdel
ningar har samtidigt minskat från 2 800 till 1 400. Medelbeläggningen 
på hemmen har stigit från 87 till 93 per 100 platser. Ålderdomshemmen 
har vidare föryngrats och moderniserats. I slutet av 1962 befann sig nära 
hälften av antalet vårdplatser i hem, som tagits i bruk högst 12 år tidi
gare. År 1952 var motsvarande andel 9 procent. Drygt hälften av vård
platserna var i enkelrum mot 25 procent 1952. 

Byggnadsverksamheten beträffande ålderdomshem har under senare 
år varierat avsevärt. Antalet platser i färdigställda ny-, till- och om
byggnader var 1959 omkring 2 500, sjönk till 1 615 år 1963 och steg till 
nära 3 100 1964. Antalet nedlagda platser var 1960 drygt 1 700, sjönk 
till drygt 1 000 1963 och steg 1964 åter till omkring 1 700. (Vid ombygg
nad redovisas det tidigare antalet platser bland de nedlagda och anta
let platser efter ombyggnaden bland de tillkomna.) Nettotillskottet upp
gick till drygt 1 300 år 1959, höll sig åren därefter mellan 500 och 800 
för att 1964 åter stiga till nära 1 400. 

Tab. 1. Platsantalet och dess förändringar 1959—1964 
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Bland ålderdomshemmens vårdtagare har andelen icke åldringar mins
kat kraftigt. Trots att antalet åldringar ökat — och mest utpräglat i de 
högsta åldrarna — var 1961 en något större andel av åldringarna över 
70 år omhändertagna på ålderdomshem än vad fallet var 1950, det när
mast tidigare tillfälle, för vilket siffror finns tillgängliga. 

Vidare har den andel av åldringarna på ålderdomshem, som bedöms 
vara i behov av vård på andra vårdinrättningar, betydligt reducerats. 

Under samma tid, 1950—1961, ökades platsantalet på sjukhem för 
långvarigt kroppssjuka med omkring 6 000. 

Vidare tillkom under 1950-talet ett stort antal lägenheter i pensionärs
hem eller med pensionärsbostadsbidrag. Omkring 20 000 åldringsbostä
der rustades upp med hjälp av förbättringslån. Även i övrigt torde en 
betydande förbättring av bostadsförhållandena bland åldringarna ha 
ägt rum. 

Samtidigt har också den öppna åldringsvården byggts ut. Ökningen av 
hemhjälpen för åldringar och invalider illustreras av att under en redo
visningsvecka i februari 1963 omkring 40 000 åldringar fick hjälp genom 
hemsamaritverksamheten mot omkring 20 000 motsvarande vecka 1959. 

VILKA FAKTORER BESTÄMMER UTVECKLINGEN? 
Utvecklingen av efterfrågan på vårdplatser vid ålderdomshem betingas 
i allt väsentligt å ena sidan av den fortsatta starka ökningen av åldrings
kullarna och å andra sidan av utvecklingen av frekvensen av vårdbehö-
vande inom de olika åldersgrupperna av åldringar. 

Befolkningsomflyttningen, som bidragit till att de gamla allt mindre 
har tillgång till vård och tillsyn från sina anförvanters sida, kan väntas 
fortsätta. En fortskridande förbättring av åldringarnas bostadsförhållan
den och allmänna levnadsnivå kan å andra sidan väntas bidra till att 
underlätta den dagliga livsföringen och göra det möjligt för de gamla 
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att längre reda sig utanför ålderdomshem. Utbyggnad av hemhjälpen 
för gamla och annan service kan väntas verka i samma riktning. 

Utbyggnaden och den fortgående moderniseringen av ålderdomshems
beståndet kan visserligen i och för sig väntas medföra, att en viss ökning 
av efterfrågan kommer till synes. Inom den ram, som befolkningsutveck
lingen ger, förefaller efterfrågeutvecklingen dock mindre än tidigare vara 
en fråga om inställningen hos de gamla •— motståndet mot ålderdoms
hemsvård torde numera ha upphört — och i stället en fråga om i vilka 
former det faktiska vårdbehovet lämpligen kan tillgodoses. 

Utbyggnaden av ålderdomshemmen beror framför allt av kommuner
nas medvetenhet om föreliggande platsbrist och om den utveckling av 
vårdbehoven, som befolkningsutvecklingen medför. Utbyggnaden sam
manhänger vidare med kommunernas ekonomiska resurser och med kon
kurrerande investeringsbehov. En oklarhet om det framtida huvudman
naskapet för ålderdomshemsvården torde ha fördröjt dess expansion, till 
dess socialpolitiska kommittén i januari 1964 framlade sitt betänkande 
Bättre åldringsvård, vari kommittén utgick från oförändrat huvudman
naskap för åldringsvården. De väntade kommunsammanslagningarna 
torde i vissa fall ha verkat påskyndande och i andra fall fördröjande på 
planeringen av ålderdomshem. Utbyggnadstakten sammanhänger vidare 
med kommunernas planeringsresurser och med den tid det faktiskt tar 
att planera och finansiera ett ålderdomshemsbygge. 

Utbyggnadstakten i fråga om åldringssjukvården påverkar också efter
frågan på ålderdomshemsplatser. 

Vad den statliga sidan beträffar kan statsbidragsbestämmelserna an
tas påverka utbyggnaden; enligt de erhållna direktiven skall de i pro
gnosen förutsättas oförändrade. 

Socialstyrelsen understöder genom information och rådgivning kom
munernas planeringsverksamhet och har bl a bidragit till en höjning av 
hemmens utrymmesstandard. 

ökade anspråk på utbildad personal, på vilken brist redan råder, kan 
bland andra faktorer väntas bidra till en fortsatt tendens till större en
heter i ålderdomshemsvården. 

PROGNOSUNDERLAG 

Befolkningsutvecklingen 

Antalet åldringar i de åldersgrupper, som här är av intresse, kommer 
enligt statistiska centralbyråns prognos av år 1963 att öka på det sätt som 
framgår av tabellen på nästa sida. 
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Tab. 2. Förändringar 1963—1970 i antalet åldringar enligt statistiska 
centralbyråns befolkningsprognos av år 1963 

Åldersgruppen över 70 år väntas under perioden 1963—1970 öka med 

21 procent ( 1 2 9 0 0 0 ) . D e äldsta ökar alltjämt mest — åldersgruppen 

över 80 år med 28 procent (44 000 personer) och åldersgruppen över 85 

år med 33 procent (18 000 personer) . 

Utvecklingen kan förutses bli mycket olika i olika kommuner. T a b 3 

visar kommunerna fördelade efter den vän tade procentuella föränd

ringen i befolkningen över 75 år mellan 1960 och 1970. 

Tab. 3. Kommunerna fördelade efter den procentuella förändringen 1960—1970 
av befolkningen i åldern 75 år och däröver enligt statistiska centralbyråns 
befolkningsprognos av år 1963 
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Kommunernas bedömning av den aktuella platsbristen 

Vid kommunenkäten ställdes frågan: Kan plats på ålderdomshem för 
närvarande beredas alla åldringar, som söker plats där eller som eljest 
veterligen är i behov av sådan vård? Av samtliga kommuner uppgav 
309 att så var fallet, medan 644 ansåg att platsbrist förelåg. De övriga 
53 kommunerna besvarade inte frågan. 

Vidare ställdes frågan, hur kommunen bedömde platsbehovet i slu
tet av åren 1964, 1965 och 1970. Ett antal kommuner, närmare bestämt 
74, hade avstått från att besvara frågan. Antar man, att de ansåg sig 
behöva åtminstone så många platser som de hade — omkring hälften av 
dem uppgav, att de hade brist på platser — kommer man fram till 
ett sammanlagt platsbehov i slutet av 1964, som med 8 400 platser över
stiger det antal de räknade med att faktiskt ha vid samma tidpunkt. 
8 400 platser kan sägas vara ett minimimått på platsbristen enligt kom
munernas bedömning. 

Kommunernas bedömning av platsbehovets utveckling 

För slutet av 1965 angav 925 kommuner ett sammanlagt behov av 
53 663 platser. Förutsätter man, att de 81 kommuner, som underlät att 
uttala sig om sitt behov vid den tidpunkten, inte ansåg sig behöva färre 
platser än de räknade med att faktiskt ha, uppgår det totala platsbeho
vet i slutet av 1965 till minst 56 800. För 1970 uppgår motsvarande an
tal till 70 400. Det motsvarar 9,5 platser på 100 åldringar över 70 år. 

Kommunernas framtidsbedömning och planering 

Följande material finns att tillgå: 
a) Uppgifter i kommunenkäten om antal platser, som kommunen hade 

den 31 december 1963 och som kommunen beräknade att ha i slutet 
av åren 1964, 1965 och 1970. 

b) Uppgifter i kommunenkäten om byggnadsprojekt med angivande av 
såväl antalet nya vårdplatser som antalet gamla platser, som samti
digt därmed slopas, samt om det år, då projektet färdigställts resp 
beräknades bli färdigställt. Redovisningen skulle omfatta alla pro
jekt, som hunnit så långt som till principbeslut — även sådana som 
färdigställts under 1964. 

c) Uppgifter, som årligen inhämtas genom länsstyrelserna med social
vårdskonsulenternas hjälp, om antalet platser i ålderdomshem under 
byggnad vid årsskiftet. 
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d) Uppgifter, insamlade på samma sätt, om antalet platser i ålderdoms
hemsbyggen som beräknas igångsättas de närmaste åren. De senast (i 
slutet av 1964) insamlade uppgifterna gäller igångsättningar under 
åren 1965, 1966 och 1967 eller senare. 

Den av kommunerna väntade ökningen i antalet vårdplatser från 1963 
till 1970 uppgick till 17 776. Av ökningen faller den övervägande delen, 
16 982, på de egentliga ålderdomshemsplatserna. Avdelningarna för men
talsjuka väntas minska från 200 platser till mindre än hälften. För av
delningarna för långvarigt kroppssjuka beräknas en måttlig ökning (774 
platser) under periodens senare del. ökningen faller till större delen på 
storstäderna, framför allt Stockholm. Vårdplatser på annan sjukavdel-
ning beräknas efter en tillfällig minskning under 1964 öka fram till 1970 
med omkring 150 platser i jämförelse med nämnda år. 

Tab. 4. Antal platser som kommunerna redovisat för slutet av 1963 och räknar 
med att ha i slutet av åren 1964, 1965 och 1970 

Kommunernas framtidsbedömning och planering 

De i kommunenkäten redovisade byggnadsprojekten pekar på en utom
ordentligt omfattande byggnadsverksamhet de närmaste åren. Ar 1966 
avses 6 750 vårdplatser tas i bruk. De av länsstyrelserna i slutet av 1954 
insamlade uppgifterna om planerad igångsättning av ålderdomshems
byggen upptar för 1965 byggen med 7 197 vårdplatser. 
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Tab. 5. I kommunenkäten redovisade byggnadsprojekt 

Det är emellertid en ständig erfarenhet, att kommunerna vida under
skattar den tid det tar att planera, finansiera och genomföra ett ålder
domshemsbygge. Detta illustreras av uppgifterna för 1963 och 1964 i 
tab 6 rörande den planerade och den faktiska igångsättningen av ålder
domshemsbyggen. 

Tab. 6. Planerad och faktisk igångsättning av ålderdomshemsbyggen 

De årligen inhämtade uppgifterna om ålderdomshem under byggnad 
vid årsskiftet visar en större pågående byggnadsverksamhet årsskiftet 
1964/65 än föregående årsskifte, 4 656 vårdplatser mot 4 396. 

PROGNOS — METOD OCH RESULTAT 

Vårdplatsantal 

Utgångspunkt för prognosen är den av kommunerna väntade utveck
lingen. Socialstyrelsen finner det emellertid inte troligt, att det väntade 
nettotillskottet om nära 17 800 vårdplatser kommer att vara realiserat 
i slutet av 1970. Styrelsen räknar därför med att nytillskottet av vård
platser i form av ny-, till- och ombyggnader perioden 1964—70 kom
mer att i stort sett motsvara platsantalet i de byggnadsprojekt, som 
kommunerna redan beslutat åtminstone i princip, när de besvarade en
käten. 
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Detta platsantal uppgår för åren 1965—70 till omkring 22 000. Det 
bedömes som sannolikt, att en förskjutning i tiden av byggnationen kom
mer att ske, så att i slutet av perioden investeringar genomförs som kom
munerna avsett att utföra under tidigare år. I likhet med kommunerna 
finner socialstyrelsen det sannolikt, att antalet nedlagda platser i förhål
lande till antalet nybyggda kommer att successivt minska och att netto
tillskottet för varje år kommer att undergå en måttlig stegring. Med des
sa förutsättningar kommer man till ett totalt nettotillskott om ca 16 100 
platser. Det motsvarar ungefär det minimum, som skulle behövas för att 
avskaffa den nuvarande bristen, sådan kommunerna bedömde den, och 
hålla undan för åldringskullarnas ökning. Förutsättningen härför är, att 
de yngre årgångarna får hjälp att klara sig längre utanför ålderdoms
hemmet. 

Vårdplatsutvecklingen enligt prognosen ter sig på följande sätt. 

Tab. 7. Vårdplatsutvecklingen 1964—70 enligt socialstyrelsens bedömning 

Denna utveckling av totala antalet vårdplatser utesluter inte att plats
brist kan föreligga på en hel del håll ännu år 1970. 

Investeringar 

Byggnadskostnaderna för under 1963 färdigställda ålderdomshem upp
gick till i genomsnitt 34 400 kronor. 

Socialstyrelsens önskemål att pensionärsrummens möblerbara yta ökas 
från omkring 10,5 m2 till minst 12 m2 har beräknats medföra en höjning 
av byggnadskostnaden per vårdplats med 12 procent, som fördelar sig 
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på åren 1963—65. Kostnaden per vårdplats i ålderdomshem, som fär
digställdes 1964, har därför antagits ligga 4 procent högre och i ålder
domshem, som färdigställes 1965 och därefter, 8 procent högre än 1963. 
Den totala investeringen har erhållits genom att multiplicera den så er
hållna kostnaden per vårdplats med platstillskottet enlig tab 1. Bygg
nadskostnaden har antagits jämnt fördelad över en genomsnittlig bygg
nadstid av 15 månader. 

Beträffande reparation och underhåll av byggnader och inventarier 
har kommunenkätens uppgifter använts oförändrade. 

Kostnaden för anskaffning av inventarier har beräknats som summan 
av en nyanskaffningskostnad om 4 400 kr per under året tillkommen 
vårdplats och en kompletteringskostnad av 33 kr per förutvarande vård
plats. 

De totala investeringarna framgår av nedanstående tabell. 

Tab. 8. Investeringar 1963—1970, milj kronor 

Det av kommunerna väntade personalbeståndet 1965 och 1970 har 
reducerats i enlighet med den antagna vårdplatsutvecklingen. Detsam
ma gäller driftkostnaderna. Personalbeståndet redovisas i tab 10 och 
driftkostnaderna i tab 9. 

Tab. 9. Driftkostnader 1963—70, milj kronor 
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Tab. 10. Personal vid ålderdomshem1 1963—1970 

1 Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och liknande personal redovisas i följande avsnitt: 
Service, kulturell verksamhet o dyl for åldringar och handikappade. 
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Tab. 11. Föreståndarinnor och bitr föreståndarinnor vid ålderdomshem i 
kommuner anslutna till Svenska Kommunförbundet, fördelade efter 
ålder och utbildning 

Tab 11 visar, hur föreståndarinnor och biträdande föreståndarinnor vid 
ålderdomshemmen enligt Svenska Kommunförbundets material för år 
1964 fördelar sig med hänsyn till utbildning och ålder. Uppgifter från 
såväl Stadsförbundet som Kommunförbundet rörande föreståndarinne
personalens ålder redovisas i tab 12. 

Avgången av föreståndarinnepersonal fram till år 1970 på grund av 
inträdd pensionsålder kan inte väntas bli särskilt omfattande. Nära hälf
ten av föreståndarinnor och biträdande föreståndarinnor i kommuner 
anslutna till Sv. Kommunförbundet saknar utbildning för yrket. Beträf
fande föreståndarinnor anställda vid städernas ålderdomshem saknas 
uppgifter. Man kan förmoda, att andelen föreståndarinnor med utbild
ning kommer att öka något under perioden, bland annat därigenom att 
föreståndarinnetjänster kommer att tillsättas med personer, som nu är 
biträdande föreståndarinnor och bland vilka flertalet i de yngre åldrar
na har antingen föreståndarinne- eller sjuksköterskeutbildning. 

47 



48 

Tab. 12. Föreståndarinnor och biträdande föreståndarinnor vid ålderdomshem 
fördelade efter ålder 



DÄR SAMHÄLLET HAR SINA ODISPUTABLA SKYLDIGHETER 

Plan till Röda Korsets pensionärscentrum i Norrtälje, det första i sitt slag i 
Sverige. Hit skall pensionärerna kunna söka sig för vistelse under dagen med 
sällskaplig samvaro, fritidssysselsättningar och tillgång till hälsokontroll och viss terapi. 

Liknande dagcentraler planeras i omkring 25 kommuner under den aktuella 
femårsperioden. 

22 000 nya vårdplatser väntas tillkomma fram till år 1970. 

De olika verksamheterna för service, kulturell verksamhet m m inom 
den öppna vården har för åldringarna ett egenvärde men tjänar också 
som ett komplement till 'hemhjälpsverksamheten och kan i viss mån 
ersätta denna. En serviceverksamhet sådan som matdistribution 
minskar direkt de dagliga göromålen. Fotvård, gymnastik, klubb- och 
studieverksamhet bidrar till en aktivering av åldringarna och därmed 
till att de behåller sin rörlighet både fysiskt och psykiskt så att de 
under längre tid kan vara i stånd att utföra sina dagliga sysslor i hem
men, göra inköp osv. Därmed reduceras inte bara anspråken på hem
hjälp utan även på ålderdomshemsplatser. 

En motsvarande verksamhet förekommer också för aktivering av 
de åldringar som är intagna på ålderdomshemmen, dels med åtgär
der för det fysiska välbefinnandet, dels med stimulerande sysselsätt
ningar som terapiverksamhet och studiecirklar. 

Intresset bland kommunerna för dessa verksamhetsgrenar syns öka. 

Ett förhållandevis stort antal kommuner planerar att påbörja eller 
bygga ut en eller flera verksamheter av detta slag. Av samtliga kom
muner är det dock endast en mindre del där ett sådant intresse kom
mit till uttryck i planering. Enskilda föreningars — särskilt Röda Kor
sets — initiativ har haft stor betydelse. 

Prognosen räknar med en fördubbling av kostnaderna från 1963 
till perioden 1966—1970 i genomsnitt. Denna utbyggnad förutsätter 
en ökad utbildning av arbetsterapeuter, sysselsättningssamariter och 
fotvårdsspecialister. 
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Gästerna i Lida fördriver 
dagen med bla tävlingar i 
krocket, varpa, Lovsjöspel, 
boll i glugg, TT-spel, kula, 
pilkastning m m. Fritidsfis
karna kan meta i sjön Getaren. 
Det ordnas dans och för
täring. Den som vill dra sig 
undan och njuta av naturen 
har tillfälle till skogspro
menader. 
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De av Stockholms stad år 1957 inledda 
kostnadsfria utflykterna till Lida friluftsgård, 
ca 3 mil söder om Stockholm, börjar få 
traditionsprägel. Från att första året samlat 
ca 1 700 deltagare, gästas friluftsgården numera 
årligen av mellan 12 000—13 000 ålder
pensionärer från alla delar av staden. Årets 
utfärder är förlagda till tiden 2—15 september. 
Dagligen räknar fritidsavdelningen med att 
kunna ta emot ca 1 600 gäster. Transporterna 
fram och åter sker i abonnerade bussar från ett 
femtiotal påstigningsplatser i staden. 
Som bussvärdinnor och tävlingsfunktionärer 
deltar husmorsgymnaster och lottor. 
Medarrangörer är vidare Stockholms Kor
porationsidrottsförbund, som ansvarar för 
P M = pensionärsmotion, Stadsteatern, som 
säljer rabatthäftet "Teaterpensionären" 
samt Skådebanan som även har teatererbju
danden för pensionärer. 



ÅLDRINGSVÅRDEN 

Service, kulturell verksamhet o d för åldringar 

och handikappade 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

Samhällets åldringsvård syftar numera till att ge åldringarna del av den 
allmänna välståndsutvecklingen. Den inriktar sig inte enbart på under
stöd och anstaltsvård utan på mera differentierade åtgärder för deras 
välbefinnande. Kommunerna har alltmer börjat vidta åtgärder, som 
syftar till att ge åldringarna service och möjligheter till kulturell verk
samhet, stimulerande sysselsättning o d. 

Invaliderna har i ökad utsträckning börjat omfattas av dessa verksam
heter, som dock ännu i huvudsak torde vara avsedda för åldringar. 

De olika verksamheterna för service, kulturell verksamhet m m inom 
den öppna vården tjänar som ett komplement till hemhjälpsverksam
heten men kan även i viss mån ersätta densamma. En serviceverksam
het sådan som matdistribution minskar direkt de dagliga göromålen. Fot
vård, gymnastik, klubb- och studieverksamheter bidrar till en aktivise-
ring av åldringarna och därmed till att de bibehåller sin rörlighet både 
fysiskt och psykiskt, så att de under längre tid kan vara i stånd att ut
föra sina dagliga sysslor i hemmet, göra inköp osv. Därmed reduceras 
inte bara anspråken på hemhjälp utan även på ålderdomshemsplatser. 

Kommunerna utökar dessutom alltmera sina anordningar för aktivi-
sering av de åldringar, som är intagna på ålderdomshemmen, dels med 
åtgärder för det fysiska välbefinnandet, dels med stimulerande sysselsätt
ningar som terapiverksamhet och läsecirklar. 

1952 års åldringsvårdsutredning konstaterade i sitt betänkande år 
1956, att serviceåtgärder såsom matdistribution och fotvård hade vid
tagits i några kommuner, men att de var av begränsad omfattning och 
oftast endast avsåg pensionärshemmens hyresgäster. Som exempel på ti
diga initiativ kan nämnas att i Uppsala infördes år 1950 matservice på 
så sätt att Röda Korset från ett industrikök transporterade mat till åld
ringar, vilka hade svårighet att själva göra inköp och laga mat. Det är 
känt att en annan Rödakorskrets ute i landet redan år 1953 hade ord
nat fotvård för gamla. Stockholms stad införde samma år denna form 
av service i sin öppna vård. I mitten av 1950-talet hade man på sina 
håll börjat med olika slag av underhållning samt hobby- och bildnings
verksamhet i lokaler, som i vissa fall uppläts av kommunerna. 

Idrottsorganisationerna m fl tillsatte 1955 en kommitté, som skulle ut
reda frågor om idrott för handikappade. Efterhand vidgades uppgifter
na att gälla även idrott för åldringar, vilket bl a ledde till bildandet av 
Rikskommittén för pensionärsgymnastik. Rikskommittén, som stöds av 
statsbidrag, utbildar sedan 1959 ledare för pensionärsgymnastik samt be
driver upplysnings- och propagandaverksamhet. I slutet av årtiondet bör-
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jade kommunerna att intressera sig för gymnastik i både öppen och slu
ten åldringsvård. 

Socialpolitiska kommitténs betänkande »Åldringsvårdens läge», som 
avsåg förhållandena i april 1962, har även behandlat här berörda verk
samhetsgrenar. Kommittén fann, att föreläsningar anordnades på 186 
ålderdomshem och studiecirklar på 35 hem. Gymnastik fanns på 59 hem 
och fotvård rapporterades från dubbelt så många hem. Organiserad sys
selsättning och hobbyverksamhet var vanligast förekommande, nämligen 
på drygt en fjärdedel av hemmen. 

Hela antalet ålderdomshem uppgår till ca 1 300. 
Den öppna åldringsvårdens verksamheter såsom utlåning av sjuk

vårdsmaterial, hälsokontroll, fotvård, gymnastik, matdistribution samt 
fritidsverksamhet förekom enligt kommitténs undersökning endast i ett 
fåtal kommuner. På åtskilliga orter uttryckte man dock sitt intresse för 
att bygga ut en sådan verksamhet. 

Kommitténs undersökningar rönte ett livligt intresse i kommunerna 
och satte igång en allmän debatt i press, radio och TV. 

Socialstyrelsens kommunenkät speglar fortfarande mestadels trevande 
försök och begynnande verksamhet. Det bör observeras att det är kom
munerna som lämnat de i enkäten efterfrågade uppgifterna om befint
lig och planerad enskild verksamhet. Med hänsyn till förhållanden, som 
tidigare är kända av socialstyrelsen, finns anledning förmoda, att omfatt
ningen av den enskilda verksamheten blivit ofullständigt redovisad. De 
kommunala myndigheterna torde ha kännedom om de enskilda verksam
heter, som de själva subventionerar, men inte alltid vara lika väl under
rättade om den verksamhet, som organisationerna bekostar själva. 

Uppgifterna här nedan har hämtats från såväl socialstyrelsens enkät
material som från material, som insamlats i andra sammanhang. Vid 
enkäten skulle, enligt anvisningarna, endast redovisas den verksamhet, 
som bedrevs med hjälp av särskild personal som engagerats för dessa 
uppgifter. 

REGELBUNDEN HÄLSOKONTROLL av gamla, vilka inte vistas på institutioner, 
förekommer endast i någon eller några av landets kommuner. Genom
gång vid visst tillfälle torde planeras på ytterligare något håll, men över
huvud har man på detta område tagit ytterst få initiativ. 

SYSSELSÄTTNINGSTERAPI som öppen vård bedrivs för närvarande såsom 
kommunal verksamhet i 92 kommuner och som enskild verksamhet, en
ligt enkätmaterialet, i 43 kommuner. 

Sysselsättningsterapi finns anordnad på 378 ålderdomshem. 
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FOTVÅRDSVERKSAMHET finns i drygt 100 kommuner i den öppna sektorn. 
I hälften av dessa bedrivs verksamheten i kommunal regi och i hälften 
av enskilda organisationer. 

På ålderdomshem bedrivs fotvård i 258 kommuner. 

HÅRVÅRD bereder för närvarande ett litet antal kommuner, omkring 15, 
tillfälle till i den öppna verksamheten. 

Hårvård, meddelad av särskild personal, finns på 62 ålderdomshem. 

FÄRDIGLAGAD MAT tillhandahålls i ca 60 kommuner enligt socialstyrel
sens kommunenkät. Enligt socialpolitiska kommitténs undersökningar 
fanns servicen i 50 kommuner. Omfattningen av verksamheten växlar 
från en service, som omfattar alla eller närmast alla, som bedöms vara 
i behov av denna hjälp, till en blygsam utdelning från ålderdomshem
met till enstaka personer. 

ÅLDRINGSGYMNASTIK redovisas i ungefär lika stor omfattning i den öpp
na vården som på ålderdomshem. Aktiviteten redovisas i kommunal regi 
i 20 kommuner och som enskild verksamhet i 54 kommuner. 

84 ålderdomshem erbjuder pensionärerna tillfälle till gymnastik. 

KLUBBVERKSAMHET i den öppna sektorn redovisas av omkring 70 kommu
ner. Sådan verksamhet torde i själva verket bedrivas i ytterligare ett 
stort antal kommuner bl a av religiösa organisationer och pensionärs
föreningar. 

På ålderdomshemmen redovisas 26 klubbar. 

STUDIEVERKSAMHET har uppgetts förekomma i 165 kommuner. Av sam
manlagt 718 cirklar med 10 300 deltagare finns 642 i den öppna verk
samheten; resterande 76 cirklar med 870 deltagare på ålderdomshem
men. Verksamheten handhas i allmänhet av bildningsförbunden, i vissa 
fall i samverkan med kommunerna. Genom bildningsförbunden erhålls 
statsbidrag till studiecirklarna. 

För den öppna vården har man oftast tagit i anspråk sådana loka
ler, som händelsevis stått till buds. Därför kan aktiviteten utgå från ett 
ålderdomshem eller ett pensionärshem eller vara förlagd till en försam
lingssal, ett bibliotek, ett kommunalhus e d. 

De senaste åren har man börjat att planera och bygga särskilda cent
ra för den öppna åldringsvården, dagcentraler. Centraler med förlägg
ning till ålderdomshemmens lokaler'rapporteras för närvarande i 7 kom-
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muner. Sex kommuner har centraler i lokaler, som används endast för 
den öppna vårdens klienter. Verksamheten varierar i omfattning och 
karaktär från centraler med utrustning för flera slags service och aktivi
teter till lokaler med endast enkla anordningar för klubbverksamhet, 
studiegrupper och liknande. 

Den öppna åldringsvården i dag får betecknas som mycket ringa i för
hållande till det sannolika behovet. Behovsundersökningar riktade direkt 
till pensionärer har endast gjort i ett fåtal kommuner. I Sundbyberg 
har en undersökning av pensionärernas önskemål utförts år 1964. Den 
omfattade alla pensionärer, även förtidspensionärer, som inte vårdades 
på ålderdomshem eller var intagna på anstalt för varaktig vård. 

Av 1 880 pensionärer lämnade 1 669 de begärda upplysningarna, var
av 586 var ensamboende och 1 083 samboende. Man fann att FOTVÅRD 
önskades av 43,5 procent av de ensamboende och 35,2 procent av de 
samboende. (Siffrorna översteg betydligt det antal, som dittills anlitat 
fotvården.) HÅRVÅRD önskades av 41 procent av de ensamboende och 
31,5 procent av de samboende, MATDISTRIBUTION önskades av 9,7 pro
cent av de ensamboende och 5,4 procent av de samboende. Intresse för 
HOBBY- OCH FRITIDSVERKSAMHET fanns hos 28,1 procent av de ensamboen
de och 25,3 procent av de samboende. 

För att få en uppfattning om i vilken utsträckning de olika tjänsterna 
utnyttjats i orter där de har relativt stor omfattning har för vissa kom
muner antalet deltagare satts i relation till antalet åldringar över 70 
år utanför ålderdomshem. 
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Antalet deltagande åldringar och invalider per 100 åldringar över 70 år 
utanför institutionerna 

Som räkneexempel kan anföras, att om alla landets omkring 570 000 
åldringar (70 år och däröver) utanför institutioner skulle utnyttja de an
givna tjänsterna i samma utsträckning som sker i ovan redovisade kom
muner i genomsnitt, skulle den totala omfattningen av verksamheten 
vara följande : studiecirklar ca 44 000, sysselsättningsterapi ca 43 000, 
gymnastik ca 25 000, fotvård ca 14 000 och hårvård ca 10 000. 

Någon uppskattning av den totala efterfrågan kan emellertid inte göras 
på grundval av föreliggande material. Härför skulle erfordras ingående 
undersökningar inom ett relativt stort urval av kommuner. 

Underlag saknas även för en beräkning i vilken utsträckning en ut
byggnad av dessa serviceanordningar och aktiviteter kan inverka på be
hovet av hemhjälp och ålderdomshemsplatser. 

Behovet av service och andra aktiviteter på ålderdomshem låter sig 
svårligen anges. Socialstyrelsen anser sig dock kunna säga att den verk
samhet som bedrivs inte på långt när täcker ett rimligt behov. Även om 
hemmets ordinarie personal är pensionärerna behjälplig med olika sys
selsättningar, vävnad, sömnad m m, brukar det visa sig att deras tid inte 
räcker till för att aktivera dem som är tveksamma eller direkt negativt 
inställda till sysselsättning. Det kan många gånger fordras mycken diplo
matisk övertalning, innan man kan förmå en åldring, som anpassat sig 
till overksamhet, kanske stelnat i sina reaktioner och kanske till och med 
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lider av lättare depression, att delta i sällskaplig samvaro och verksam
het. Det skulle därför på varje ålderdomshem behövas särskild utbildad 
personal med ansvar för sysselsättningsarrangemangen. 

Den moderna medicinska forskningen har visat betydelsen av kropps
lig aktivitet för alla åldrar. Gymnastik och träning används med gott 
resultat även för ganska skröpliga åldringar under förutsättning att ak
tiviteten anpassas efter deras behov och förmåga. Försök i Norrköping, 
Täby m fl platser har slagit mycket väl ut. 

VILKA FAKTORER BESTÄMMER UTVECKLINGEN? 

Efterfrågan från pensionärer och invalider är liksom kommunernas och 
de frivilliga organisationemas inställning faktorer som i olika grad på
verkar den fortsatta utvecklingen av här behandlade vårdgrenar. Infor
mation och rådgivning från statliga organ torde ha betydelse för inrikt
ning och omfattning av verksamheten; likaså tillgången på utbildad 
personal. 

PROGNOSUNDERLAG 

Antalet åldringar kommer enligt beräkningar att öka med 20—25 000 
per år under 60-talet vilket innebär att det 1970 beräknas finnas 973 000 
personer i åldern 67 år och däröver. 

Åldringarnas efterfrågan av olika slag av öppen åldringsvård är i hög 
grad beroende av om de har erbjudits eller åtminstone har hört talas 
om sådan verksamhet. Benägenhet för passivitet och isolering är fram
trädande hos många åldringar och det faller sig inte naturligt för dem 
vare sig att själva anmäla individuella behov eller att ge uttryck åt krav 
på särskild service för sin åldersgrupp. 

Vissa förändringar har börjat framträda i form av större aktivitet hos 
pensionärsföreningarna. Det är emellertid ännu ovisst i vad mån desssa 
föreningar skall kunna påverka den enskilda individen till en aktivare 
inställning eller kunna samla till gemensamma framställningar och krav. 

Socialpolitiska kommitténs betänkande Social omvårdnad om handi
kappade, som utkommit under 1964, har belyst de handikappades situa
tion ur olika aspekter. Betänkandet torde i likhet med »Åldringsvårdens 
läge» få positiv betydelse för diskussionen kring dessa problem. Press, 
radio och TV har i viss mån redan tidigare tagit upp debatten och rik
tat uppmärksamheten på olika svårigheter och problem. Intresset kan 
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skapa ökad medvetenhet hos de handikappade och deras organisationer 
och ge ökad efterfrågan av service- och trivselanordningar. 

K o m m u n e r n a s medvetenhet om behoven är synnerligen växlan
de. Intresset riktas framförallt mot sysselsättningsterapi, fotvård och mat
distribution. Detta torde bero på att dessa former är de hittills mest om
talade men sannolikt också på att åtminstone de två sistnämnda till
godoser hjälpbehov som står på gränsen till behov av vård av mera kva
lificerat (personalkrävande) slag. 

Vad beträffar åldringsgymnastik, klubbverksamhet, studieverksamhet 
och liknande torde många kommuner fortfarande avfärda dem som 
trivselmoment av ringa värde utan att inse deras förebyggande betydel
se. Att det dock försiggår en omfattande nyplanering inom kommuner
na framgår av nedanstående tabell. 

Antalet kommuner med bedriven och planerad verksamhet för service, 
kulturella anordningar m m för åldringar 

Vad de e n s k i l d a organisationerna beträffar synes redovisningen 
visa för låga siffror. Detsamma gäller den planerade verksamheten. Röda 
Korset har länge gjort stora insatser inom den öppna åldringsvården, 
med bl a sysselsättningsverksamhet, transporttjänst och fotvård. Organi
sationen har nyligen igångsatt en kampanj »Bryt isoleringen» vars syfte 
är att inspirera till initiativ inom detta verksamhetsfält. Kampanjen 
kommer säkerligen att medföra ökad aktivitet i de lokala kretsarna men 
även stimulera andra organisationer till initiativ. 
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Sysselsättningsterapi 

Den kostnadsutveckling, som väntas av kommunerna och som redovisas 
i tabellen nedan, tyder på en stark expansion för verksamheten. Den 
väntade genomsnittliga kostnaden under perioden 1966—1970 ligger mer 
än dubbelt så högt som under 1963. 

Kostnader för sysselsättningsterapi 1963—1970 
Tusental kronor 

Fotvård 

I den öppna verksamheten meddelas f o t v å r d i 72 kommuner som 
en kommunal verksamhet och planeras i 57 kommuner. Fotvård i en
skild regi rapporteras förekomma i 36 kommuner och planeras i en kom
mun. Enligt tidigare insamlat material omfattade den enskilda fotvår
den 58 kommuner. De uppgivna låga siffrorna för den enskilda verk
samheten torde bero på ofullständig kännedom från uppgiftslämnarnas 
sida om enskilda initiativ. Huruvida en ny verksamhet kan komma till 
stånd i den utsträckning som kommunerna planerar torde bli beroende 
av möjligheterna att erhålla utbildad personal, vilket i vissa orter vållat 
svårigheter. 

Fotvård på ålderdomshem är dubbelt så vanligt som i den öppna 
verksamheten; även den planerade verksamheten har större omfattning. 
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Gymnastik 

Kostnader för gymnastik 1963—1970 
Tusental kronor 

Sammanlagt 82 kommuner har gymnastikverksamhet i kommunal regi 
och 57 kommuner har enskilda anordnare av verksamheten. Enbart det
ta kan inte förklara de stora skillnaderna i kostnader. Förhållandet torde 
vara det att de enskilda organisationerna till stor del har ledare, som inte 
uttager ersättning eller också nöjer sig med blygsamma arvoden. 

Kommunal service i form av h å r v å r d lämnas endast i 10 kommu
ner men planeras i 20 i den öppna verksamheten. Den enskilda plane
rade verksamheten har rapporterats vara av ringa betydelse. 62 ålder
domshem har särskild personal för hårvården och ytterligare 49 plane
rar att utöka sin service därmed. 

Studieverksamhet 

Kostnader för studieverksamhet 1963—1970 
Tusental kronor 

Av den väntade kostnadsutvecklingen att döma räknar kommunerna 
med en tredubbel utbyggnad av studieverksamheten både i kommunal 
och enskild regi. 
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Matdistribution 

Kostnader för matdistribution 1963—1970 
Tusental kronor 

Matdistr ibution anordnas i kommunal regi i 32 kommuner och i enskild 

regi i 72 kommuner . Kostnaderna förefaller rimliga med hänsyn till att 

distributionen i föreningarna till stor del sköts av frivilliga krafter, som 

inte tar ut ersättning för sitt arbete. Omfat tningen av de enskilda or

ganens planerade verksamhet förefaller underskattad. 

Totala driftkostnader enligt kommunernas bedömning 

Totala driftkostnader för service och aktiviteter 1963—1970 
Tusental kronor 

Till summorna ovan skall läggas kostnaderna för dagcentraler, som 

uppgivits finnas i 6 kommuner i kommunal regi och i 3 kommuner med 

enskild huvudman. 
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Kostnaderna för den kommunal t bedrivna och planerade verksamhe

ten framgår av tabellen. 

Driftkostnader för dagcentraler 1963—1970 
Tusental kronor 

Dagcentraler planeras i omkring 25 kommuner under den aktuella 

femårsperioden. Bland d e m finns ett antal städer eller större samhällen 

som söker skapa centraler från vilka service av olika slag organiseras och 

till vilka åldringarna kan söka sig för vistelse under dagen med sällskap

lig samvaro, fritidssysselsättningar och tillgång till hälsokontroll och viss 

terapi. På sina håll sker en viss samverkan med institutionsvård eller 

med pensionärshem. En betydande utveckling kan motses p å det ta om

råde. Dagcentralerna når ett jämförelsevis stort antal åldringar i ett tä t t 

bebyggt område och bjuder i al lmänhet varierad sysselsättning och ser

vice. 
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Personalbehov 

Personalåtgången enligt kommunernas uppgifter framgår av tabellen här 
nedan. 

Personal för service, kulturell verksamhet o d på ålderdomshem och 
i öppen verksamhet 1963—1970 enligt kommunenkäten 

Kommunerna har i enkäten anmodats att redovisa de f a k t o r e r 
s o m f r ä m s t v e r k a t å t e r h å l l a n d e för en utbyggnad av den 
öppna åldringsvården. 

Personalbristen är den faktor som angetts av det största antalet kom
muner (187). Detta torde främst gälla sysselsättningsterapi och fotvård. 
Driftkostnaden kommer närmast därefter i betydelse (176 kommuner). 
Investeringskostnaderna har anförts av 121 kommuner. 

Inte mindre än 171 kommuner har ansett att behov av utbyggnad inte 
föreligger, vilket väl närmast får ses som ett bevis för behovet av inten
siv upplysningsverksamhet. 
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Eftersläpande planering har uppgetts som återhållande faktor av 144 
kommuner. Det är troligt att knappheten på administrativ personal i 
kommunerna här är avgörande. 

Det är uppenbart att kommunerna har haft svårigheter med att an
skaffa u t b i l d a d p e r s o n a l för i första hand sysselsättningsverk
samheten och fotvården. För sysselsättningsverksamheten anlitas dels 
arbetsterapeuter med kvalificerad utbildning, dels sysselsättningshand
ledare. De senare är ofta hemmafruar som är kunniga i handarbete och 
vilka eventuellt genomgår någon kortare handledarkurs. Handledarkur
ser har hitintills anordnats av socialvårdsförbunden, Röda Korset och 
länsarbetsnämnderna. Under ledning av skolöverstyrelsen planeras nu 
instruktionskurser för sysselsättningshandledare förlagda till yrkessko
lorna. Omläggningen av utbildningen bör kunna bidra till bättre ut
bildningskapacitet. 

Arbetsterapeututbildningen har även varit föremål för översyn. Den 
planerade omläggningen syftar bl a till att ge ökade utbildningsresurser. 

PROGNOS 

Det är uppenbart att i många kommuner föreligger ett livligt och växan
de intresse för här berörda verksamhetsgrenar. Av samtliga kommuner 
är det dock endast i en mindre del, där ett sådant intresse hittills kom
mit till uttryck i planering. Även om man kan räkna med ökade initia
tiv från de gamlas organisationer och från andra enskilda sammanslut
ningar och med allmänt ökad förståelse för de gamlas behov, kan knapp
heten på social administrativ personal även framgent väntas verka häm
mande på utvecklingen. 

Enligt socialstyrelsens mening finns förutsättningar för att statliga in
satser i form av upplysning och propaganda och bistånd vid utredning 
och planering i hög grad skulle bidra till att påskynda utvecklingen. 
Från socialstyrelsens sida är det ett starkt önskemål att kunna bedriva en 
sådant verksamhet. Som framgår av prognosen för den statliga sociala 
administrationen räknar styrelsen med att få ökad personal även för des
sa uppgifter. Personalförstärkningarna väntas komma till stånd först un
der år 1967. Verksamheten i kommunerna kan dock inte väntas bli i 
någon högre grad påverkad förrän under prognosperiodens båda sista 
år. Tillräckligt underlag saknas dock för att siffermässigt uttrycka den 
ökning av kommunernas verksamhet som härvid skulle åstadkommas. 

Prognosen bygger därför på den utveckling av kommunernas verksam
het som framkommit i kommunenkäten. Med hänsyn till att uppgifterna 
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i kommunenkäten om pågående och planerad verksamhet i enskild regi 
förefaller ofullständiga har kostnader och personalåtgång inom denna 
sektor skönsmässigt uppräknats med 50 procent. 

Styrelsen förutsätter att utbildningen av personal för sysselsättnings
verksamhet och fotvård kominer att utökas under perioden. 

Utöver de verksamhetsgrenar som berörts i kommunenkäten torde 
man kunna vänta sig att nya former av service för gamla och handikap
pade kan börja realiseras. Det kan tänkas, att t r a n s p o r t t j ä n s t , 
avsedd att föra gamla och handikappade till lokaler där öppen åldrings
vård utövas, blir mycket vanligare än uppgiftslämnarna har antagit. 
B a d s e r v i c e är en ganska nyligen introducerad form av åldrings
vård, vilken visar tendens att få snabb spridning, eftersom gamla män
niskor även om de har tillgång till badrum långt ifrån alltid vågar an
vända dem. R e s t a u r a n g e r avsedda för pensionärer börjar inrät
tas på sina håll i avsikt dels att tillhandahålla för åldringar avpassad 
kost, dels att föra ensamma gamla ut ur deras isolering. Det är möjligt 
att matställen av detta slag kommer att inrättas i samband med pen
sionärshem eller i andra lokaler som kan finnas tillgängliga, men det ät 
också möjligt att denna form av matservice kommer att inrättas mest i 
de dagcentraler till vilka man börjar söka samla den öppna verksamhe
ten. Hänsyn till dessa slag av verksamhet tas inte i prognosen. 

Samtliga driftkostnader för service, kulturella anordningar o d på ålderdomshem 
och i öppen verksamhet 1963—1970 
Tusental kronor 



Exteriörer och interiörer från nyuppförda barnstugor i olika delar av landet. 

DÄR SAMHÄLLET HAR SINA ODISPUTABLA SKYLDIGHETER 

Daghem och fritidshem är jämte hemhjälpen för åldringar och inva
lider det område som väntas expandera snabbast under perioden 
1966—1970. 

Socialstyrelsen räknar med att efterfrågan på daghemsplatser kom
mer att öka under perioden dels till följd av ett ökat antal förvärvs
arbetande mödrar, dels till följd av ett ökat barnantal, dels slutligen 
till följd av en ökad benägenhet att utnyttja daghemmens tjänster 
samtidigt som andra sätt att ordna barntillsynen försvåras. 

Kommunerna räknar med en snabb utbyggnad av daghemsverk
samheten både på orter där sådan redan bedrivs och på nya orter. 
Många kommuner torde emellertid ha underskattat den tid som er
fordras för att planera och genomföra ett daghemsprojekt. Socialsty
relsen räknar därför med en viss förskjutning framåt i tiden i genom
förandet av planerna. 
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Fritidshemmen inryms antingen i special
byggda hus eller i lägenheter i vanliga 
bostadshus. 

Prognosen förutser en ökning med 12 000 daghemsplatser från 1964 
till 1970, vilket innebär något mer än en fördubbling av platsantalet. 
Trots denna utveckling torde man kunna räkna med en betydande 
platsbrist även år 1970. 

För fritidshem förutser prognosen en ökning med drygt 3 000 plat
ser fram till 1970, vilket innebär mer än en fördubbling jämfört med 
år 1964. 

Efterfrågan på lekskoleplatser kan väntas stiga både på grund av 
vidgad förståelse för lekskolans betydelse för barnens utveckling och 
på grund av ett ökat barnantal. 

Socialstyrelsen räknar även för lekskolornas del med att genomfö
randet av kommunernas planer på utbyggnad kommer att något för
skjutas framåt i tiden. 

Prognosen räknar med en ökning från 1964 till 1970 med omkring 
17 000 platser, dvs med omkring 70 procent. 
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BARNAVÅRDEN 

Barnstugor 

VERKSAMHETSFORMER 

Begreppet barnstugor omfattar tre olika slag av institutioner, nämligen 
daghem, fritidshem och lekskolor. Det gemensamma för dem är att de 
regelbundet tar emot barn under en begränsad del av dygnet. Daghem
men har till uppgift att ge barn i förskoleåldern tillsyn och omvårdnad 
under den del av dagen då föräldrarna eller föräldern är borta från 
hemmet på grund av förvärvsarbete. I daghemmet, där vistelsen omfat
tar minst fem timmar och i regel hela dagen, ordnas med mat åt bar
nen och de ges tillfälle till vila och lämplig utevistelse. Fritidshemmen 
är avsedda för barn i den lägre skolåldern och skall sörja för att för
värvsarbetande föräldrars barn, de s k nyckelbarnen, under den skolfria 
delen av dagen får önskvärd tillsyn. Lekskolorna tar emot förskolebarn 
under 3—3 1/2 timmar om dagen. De har i regel en förmiddags- och 
en eftermiddagsgrupp, varför de på varje plats kan ta emot två barn. 
Lekskolornas primära uppgift är av pedagogisk art — att som ett kom
plement till hemmet stimulera barnens allsidiga utveckling och ge dem 
kontakt med en annan miljö och som en förberedelse för skolarbetet 
vänja dem vid gruppsamvaro. Också för daghemmen och fritidshem
men är den pedagogiska uppgiften väsentlig. 

Barnstugeverksamheten drivs till omkring två tredjedelar med kom
munen som huvudman och till inemot en tredjedel av föreningar och 
stiftelser och då vanligen med ekonomiskt stöd från kommunen. Ett 
fåtal daghem drivs av industriföretag. Vid sjukhus har de senaste åren 
inrättats ett antal daghem som i vissa fall drivs i kommunens regi, i 
andra fall i sjukhusets eller landstingets regi. Ett femtiotal lekskolor — 
omkring fem procent av hela antalet — drivs av privatpersoner. Barn
stugorna står under tillsyn av barnavårdsnämnderna och länsstyrelserna. 
Socialstyrelsen är central tillsynsmyndighet. 

Som ett komplement till dag- och fritidshemmen fungerar familjedag
hemmen, dvs privatfamiljer som i sina hem mot ersättning tar emot 
barn under dagen. De behandlas i ett särskilt avsnitt. 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

Tillgänglig statistik ger vid handen att utbyggnaden av daghemsverk
samheten från början av femtiotalet fram till 1963 varit mycket obetyd
lig. Från 1955 har platsantalet endast ökat med drygt 300 platser. För 
fritidshemmen har en nedgång av det redovisade platsantalet ägt rum. 
En förklaring härtill är att ett antal fritidshem lagts ned, vilket motsva
rar omkring två tredjedelar av minskningen. En del fritidshem har vi-
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dare tagit emot ett oproportionerligt högt antal barn i förhållande till 
det tillgängliga antalet platser, dvs man har tillämpat s k överinskriv
ning. Socialstyrelsen har därför övergått till att basera sina statistiska 
uppgifter på ett reducerat platsantal. 

Lekskoleverksamheten har däremot expanderat kraftigt. Sedan 1955 
har platsantalet ökat drygt 60 procent. De senaste fem åren har ökning
en uppgått till i genomsnitt omkring 600 platser om året (för 1 200 
barn). 

Tab. 1. Barnstugorna 1955—63. Antal platser 

Enligt socialstyrelsens beräkningar fanns den 30 juni 1963 10 340 
platser vid daghem, 2 151 platser vid fritidshem och platser för 45 200 
barn i lekskola. Av daghemsplatserna finns omkring 60 procent i de tre 
största städerna. Återstoden fördelar sig på omkring 80 orter, i huvud
sak större och medelstora städer. Stockholm ensamt svarar för över 40 
procent av daghemsplatserna. Fritidshem förekommer på 36 orter. Stock
holm svarar för inemot 60 procent av platserna. Lekskolorna är mera 
spridda. De förekommer på 284 orter. De tre storstäderna svarar för om
kring en tredjedel, Stockholm för omkring en femtedel. 

VILKA FAKTORER BESTÄMMER UTVECKLINGEN? 

Barnstugeverksamhetens utveckling kan sägas i huvudsak bestämmas å 
ena sidan av efterfrågan på platser från allmänheten och å andra sidan 
av huvudmännens uppfattning om och inställning till behoven samt de
ras resurser att möta dessa behov. 
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Vad gäller daghem och fritidshem beror efterfrågan på platser av be
nägenheten hos mödrar till förskolebarn och yngre skolbarn att ha för
värvsarbete och av tillgången på arbete för dem. Den sammanhänger vi
dare med möjligheterna att ordna tillsynen av barnen på annat sätt samt 
föräldrarnas inställning till de olika möjligheterna och de kostnader som 
är förknippade med dem. Efterfrågan beror slutligen av tillgången på 
platser inom räckhåll för familjerna och av föräldrarnas uppfattning om 
möjligheterna att få en plats för barnet. Sistnämnda faktor är väsent
lig också för efterfrågan på lekskoleplatser. Föräldrarnas uppfattning om 
barnens behov av att gå i lekskola och deras önskan om tillsyn av bar
nen utanför hemmet under en kortare del av dagen torde i övrigt vara 
avgörande. Hur många timmar om dagen barn kan vistas i lekskolan 
kan vara av betydelse för moderns möjlighet att ha ett deltidsarbete och 
därmed för efterfrågan på platser. 

Huvudmännens uppfattning om och inställning till behovet av plat
ser på barnstuga påverkas både av den efterfrågan de möter på olika 
sätt — i form av förfrågningar, inskrivningar och köer eller genom sär
skilda behovsundersökningar — och av opinionsyttringar av olika slag 
från staten, organisationer, press och enskilda. Huvudmännens resurser 
är bl a beroende av lagstiftning om statsbidrag och låneförhållanden och 
av anspråken på de tillgängliga resurserna för andra ändamål. Också 
resurser ifråga om personal för utredning och planering av verksamhe
ten och tillgången på sakkunnigt bistånd från myndigheter eller orga
nisationer är av väsentlig betydelse. Slutligen skall också nämnas till
gången på utbildad personal för verksamhetens drift. 

PROGNOSUNDERLAG 

Efterfrågan på daghemsplatser 

Ett mått på överskottet av efterfrågan utöver tillgången på daghems
platser utgör daghemmens väntelistor. Enligt en undersökning utförd av 
1962 års familjeberedning fanns i oktober 1962 omkring 7 000 regist
rerade ansökningar på väntelistorna. För att utröna i vilken utsträck
ning dessa representerade ett aktuellt behov av daghemsplatser lät fa
miljeberedningen intervjua ett urval av anmälda personer. 

Som framgår av tab 2 sade sig hälften av de intervjuade ha ett aktu
ellt behov och kunde ta en tilldelad plats i anspråk inom 2 månader. 26 
procent ansåg sig inte kunna ta en plats i anspråk inom denna tid men 
önskade ändå stå kvar i kön för att kunna få plats senare. 
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22 procent representerade ett icke aktuellt behov och borde strykas 
från väntelistorna. Hälften av dessa hade redan ordnat tillsynen genom 
daghem eller familjedaghem och var nöjda med detta. Att de som redan 
erhållit daghemsplats inte strukits från väntelistan beror till en del på 
att de erhållit plats under tiden mellan det intervjuurvalet gjordes och 
till dess intervjun genomfördes. 

Tab. 2. Platsbehov enligt familjeberedningens intervjuundersökning 1963 

Av de sökande, som uppgav sig ha behov av daghemsplats, var prak
tiskt taget samtliga mor eller styvmor till barnet. 75 procent var sarn-
boende med make eller fästman, medan 25 procent var ensamstående 
mödrar. 60 procent var redan förvärvsarbetande och 33 procent önska
de gå ut i förvärvsarbete, medan återstående 7 procent önskade hjälp 
med barntillsynen av andra skäl, t ex studier. 

Inom den grupp, som inte redan hade förvärvsarbete, sköttes barn
tillsynen i flertalet fall av modern. Bland de redan förvärvsarbetande 
var familjedaghemmet den vanligaste tillsynsformen med 38 procent och 
därefter kommer barnets mor- eller farföräldrar med 23 procent, annan 
släkting med 16 procent, hemhjälp med 10 procent samt grannar med 
7 procent. Barnets syskon hade hand om tillsynen i 3 procent, medan 2 
procent uppgavs inte erhålla någon särskild tillsyn. Av de sökande re-
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flekterade 23 procent inte alls på plats i familjedaghem, även om sådan 
kunde erhållas. 21 procent skulle vilja ta sådan plats i anspråk endast 
i avvaktan på daghemsplats, medan 44 procent var beredda att ta en 
plats vid familjedaghem, även om de därigenom skulle strykas från vänte
listan till daghem. 12 procent kunde inte besvara frågan. 

Vid kommunenkäten 1964 redovisades en kö till daghemmen om om
kring 8 400 barn. Uppgifterna skulle avse april 1964. I vilken mån an
talet är jämförbart med de vid familjeberedningens undersökning redo
visade 7 000 köande låter sig inte exakt avgöras. Inte heller går det att 
avgöra i vilken utsträckning den inte obetydliga ökning av kön, som 
siffrorna antyder, beror på att ett ökat antal mödrar till förskolebarn 
förvärvsarbetar eller önskar förvärvsarbeta, på en ökad benägenhet att 
vända sig till daghemmen för barntillsynen eller på en tendens att an
mäla barnen tidigare så att de står längre tid i kön. Om emellertid kön 
fördelar sig på ungefär samma sätt som enligt familjeberedningens un
dersökning, representerar den ett omedelbart behov under våren 1964 
av drygt 4 000 platser och ett ytterligare behov av 2 000 platser. Ett tio
tal städer, som uppgav sin platstillgång som otillräcklig, hade inte be
svarat frågan om kön. 

Platsbristen var störst bland de yngsta barnen, såsom framgår av tab 
2. Den bygger på åldersuppgifter för praktiskt taget samtliga inskriv
na barn och omkring 6 000 av de köande barnen. 

Tab. 3. Procentuell fördelning efter födelseår av inskrivna och köande barn, 
april 1964 

Den latenta efterfrågan — som skulle visa sig om plats på daghem 
funnes inom räckhåll och om familjerna inte avskräcktes av platsbristen 
från att ansöka om plats — är svår att uppskatta. Det kan nämnas att 
följande fråga ställes vid kommunenkäten: 

»Hur många nya platser anser Ni skulle behövas för att tillgodose nu
varande behov av organiserad barntillsyn inom kommunen? (Såväl det 
genom ev anmälningar redovisade behovet som det ev föreliggande la
tenta behov, som skulle komma i dagen om tillräckligt antal platser fun-

71 



nits.) Utgångspunkt: nuvarande arbetsmarknad på orten och nuvaran
de avgiftssystem.» 

Vidare frågades hur många av de erforderliga platserna som skulle 
behöva täckas genom daghem och hur många genom familjedaghem. 
Sammanlagt angavs 14 000 platser, varav 8 500 skulle behöva täckas 
genom daghem. Frågan var ofullständigt besvarad. Med ledning av upp
gifter om utbyggnadsplaner m m från de kommuner som inte besvarat 
frågan kan man räkna med att vid denna tid det totala behovet av plats
tillskott 1964 enligt kommunernas bedömning måste ha uppgått till minst 
11 000 platser. 

Förvärvsarbete bland förskolebarnens mödrar 

Efterfrågan på daghemsplatser under åren fram till 1970 kan som nämnts 
antas vara betingad bl a av utvecklingen av antalet förskolebarn som 
har förvärvsarbetande mödrar. 

Något entydigt underlag för att belysa denna utveckling finns inte. 
Folkräkningarna 1950 och 1960 visar att andelen förvärvsarbetande 
bland de gifta kvinnorna ökade högst betydligt under femtiotalet. Tab 4 
visar förändringarna inom olika åldersgrupper. Någon särredovisning för 
mödrar till förskolebarn ges inte av 1950 års folkräkning. En betydande 
ökning av andelen förvärvsarbetande måste rimligen ha ägt ram även 
bland dem. 

Tab. 4. Antal förvärvsarbetande gifta kvinnor, totalt och i procent av hela 
antalet gifta kvinnor inom olika åldersgrupper 
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De senaste årens utveckling belyses av arbetskraftsundersökningarna, 
som utförs fyra gånger om året på urvalsbas och med hjälp av intervjuer. 
Tab 5 återger vissa siffror från de tre senaste årens novemberundersök
ningar. De visar inte någon ökning i förekomsten av förvärvsarbete inom 
de berörda grupperna. En viss ökning torde man inte desto mindre vän
ta med hänsyn till att efterfrågan på kvinnlig arbetskraft kan väntas 
stiga, till den fortgående urbaniseringen och till att mödrarna tenderar 
att bli allt yngre. 

Också den ökade nativiteten kan väntas bidra till att antalet förskole
barn med förvärvsarbetande mödrar kommer att öka. Enligt statistiska 
centralbyråns reviderade befolkningsprognos av år 1965 kommer antalet 
födda att öka under 60-talet. Detta leder till en ökning av antalet barn 
under 7 år från 748 000 år 1964 till 887 000 år 1970, dvs med 139 000 
eller omkring 18 procent. 

Tab. 5. Relativa arbetskraftstalet för kvinnor med barn under 7 år samt antalet 
kvinnor med barn under 7 år med arbete utanför hemmet 

Vidare torde man av flera skäl kunna räkna med en ökad benägen
het hos de förvärvsarbetande mödrarna att utnyttja daghemmens tjäns
ter. Möjligheterna att anlita äldre anförvanter för barntillsyn torde ha 
minskat avsevärt både på grund av urbaniseringen och den ökade rör
ligheten på arbetsmarknaden och genom den ökade förvärvsverksamhe
ten bland äldre kvinnor. Det totala antalet förvärvsarbetande gifta kvin
nor i åldern 45—64 år ökade mellan 1950 och 1960 från 67 693 till 
154 424. Den procentuella andelen förvärvsarbetande inom samma ka
tegori steg under motsvarande tid från 12,1 procent till 22,3 procent. 
Dessa tendenser torde komma att fortsätta. Samtidigt torde också kän
nedomen om och förtroendet för daghemmen befinna sig i stigande. Å 
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andra sidan expanderar också familjedaghemsverksamheten under bar
navårdsnämndernas medverkan. Man kan slutligen räkna med att en 
hittills latent efterfrågan kommer att framträda i och med att daghem 
startas på nya orter och platstillgången ökar på de orter där sådana re
dan finns. 

Efterfrågan på platser vid fritidshem 

Beträffande fritidshemmen finns inga uppgifter att tillgå om väntelistor 
eller platsbehov. Det kan nämnas att vid kommunenkäten 15 av de 36 
kommuner där fritidshem förekom uppgav att de kunde bereda plats åt 
alla anmälda barn. Sammanlagt 147 kommuner uppgav att behovet av 
organiserad tillsyn av skolbarn förelåg i kommunen i form av fritidshem 
eller familjedaghem. Trots att antalet barn i åldern 7—9 år inte kom
mer att öka nämnvärt under tiden fram till 1970, torde man räkna med 
en kraftigt stigande efterfrågan på platser. 

Efterfrågan på lekskoleplatser 

Enligt kommunenkäten uppgick i april 1964 antalet barn som anmälts 
till lekskola men inte beretts plats till 37 000. Den latenta efterfrågan 
är förmodligen betydande, både på orter där lekskoleverksamhet bedrivs 
— många föräldrar torde på grund av de långa vänteköerna avstå från 
att anmäla sina barn — och på övriga orter. 

Bristen sådan den framträder i väntelistorna, är särskilt framträdande 
bland fyra- och femåringarna, såsom framgår av tab 6. 

Tab. 6. Procentuell fördelning på födelseår av inskrivna samt köande barn 

Efterfrågan kan väntas stiga under prognosperioden både på grund 
av en växande insikt hos föräldrarna om lekskolans betydelse för barnen 
och på grund av antalet barn i lekskoleåldern. 
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TILLGÅNGEN PÅ BARNSTUGEPLATSER 

Statliga åtgärder 

Ändrade bestämmelser för statliga bidrag till barnstugor beslöts av 1963 
års riksdag och trädde i kraft den 1 juli samma år. Dessförinnan gällde 
att investeringsbidrag kunde erhållas från allmänna arvsfonden, medan 
bidrag till driften av barnstugor utgick från ett riksstatsanslag. 

Investeringsbidrag utgick enligt tillämpad praxis med högst 1 400 kro
nor per plats, dock högst 50 procent av de verkliga kostnaderna; Stock
holm var dock uteslutet från dessa bidrag. För övriga huvudmän mot
svarade bidraget ca 20 procent av byggkostnaderna i fråga om daghem 
och ca 30—35 procent i fråga om lekskolor. Bidrag från arvsfonden ut
gick även till anskaffning av inventarier och annan utrustning vid barn
stugor med ungefär hälften av anskaffningskostnaden. 

Det statliga bidraget till driften av barnstugor utgick i form av löne
bidrag till seminarieutbildad personal. Detta driftbidrag beräknades mot
svara ca 10 procent av totalkostnaderna vid daghem och fritidshem samt 
ca 7 procent vid lekskolor. 

Enligt de nya bestämmelserna utgår statsbidrag för anordnandet av 
dag- och fritidshem med 2 500 kronor per plats för ny-, till- eller om
byggnader samt i förekommande fall inköp av fastighet, dock högst med 
halva totalkostnaden. Detta innebär att statsbidragen uppgår till 20—25 
procent av den genomsnittliga kostnaden för daghem samt till ungefär 
30 procent av kostnaden för fritidshem. 

Från allmänna arvsfonden kan bidrag sökas för uppförande av lek
skolor. Bidraget uppgår i regel till 1 400 kronor per plats, dock högst 
halva totalkostnaden. Bidraget motsvarar ca 30 procent av den genom
snittliga kostnaden. Vidare kan från arvsfonden sökas bidrag för an
skaffande av inventarier till barnstugor. Bidraget utgår som regel med 
halva anskaffningskostnaden. 

Statsbidrag till kostnaderna för driften av barnstugor utgår för plats 
och år räknat med 1 200 kronor vid daghem, 500 kronor vid fritidshem 
och 100 kronor vid lekskolor. Detta torde täcka den genomsnittliga kost
naden till ca 25 procent för daghem, ca 30 procent för fritidshem och 
ca 7 procent för lekskolor. 

Familjeberedningens arbete, som låg till grund för de nya statsbidrags
reglerna, ledde även till bildandet av en central samarbetsgrupp med 
representanter för socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och bostads
styrelsen samt senare skolöverstyrelsen. Gruppens syfte är att bistå kom
munerna vid planeringen av barnstugor. Dess uppgift skall vara att 
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»lämna fortlöpande information till kommunerna om folkökning, syssel
sättning och kvinnlig yrkesverksamhet inom olika bebyggelsecentra och 
om aktuella tekniska, ekonomiska och organisatoriska villkor såsom förut
sättningar för anordnande av daghemsverksamhet». 

Samarbetsgruppen har funnit det svårt att centralt verka tillräckligt 
effektivt för att bistå kommunerna. På gruppens förslag har därför till
satts länslokala samarbetsgrupper. I dessa grupper är följande organ 
och organisationer representerade: länsstyrelsen (barnavårdskonsulent 
och länsarkitekt), länsarbetsnämnden, länsbostadsnämnden, länsskole-
nämnden samt LO, TCO och Arbetsgivareföreningen. 

Någon möjlighet att statistiskt mäta resultatet av det arbete som ut
förts hittills finns inte, men det är högst troligt att detta arbete jämte 
de höjda statsbidragen har och i än högre grad kommer att få en på
skyndande effekt för tillkomsten av barnstugor. 

Kommunernas framtidsbedömnmg och planering 

D a g h e m 

För att belysa kommunernas framtidsbedömning och planering beträf
fande daghemsverksamheten ställdes vid kommunenkäten bl a följande 
tre slag av frågor, nämligen 
1) hur kommunen med hänsyn till utvecklingstendenserna på arbets

marknaden på orten bedömde behovet av daghemsplatser i slutet av 
åren 1964, 1965 och 1970 

2) hur många daghemsplatser kommunen räknade med att ha i slutet 
av de nämnda åren samt 

3) vilka beslut som förelåg att starta, utvidga eller minska daghems
verksamhet inom kommunen. 

Kommunernas uppgifter sammanfattas i tab 7 nedan. 

Tab. 7. Daghem: Platsbehov enligt kommunernas bedömning, platser som 
kommunerna räknar med samt beslutad utbyggnad 1964—70 
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Det antal platser som kommunerna räknade med uppgick för slutet 
av 1964 till omkring 11 600, för slutet av 1965 till omkring 13 700 och 
för slutet av 1970 till omkring 24 300. Av den väntade ökningen under 
år 1965 på 2 100 platser faller 472 platser på 27 kommuner som tidigare 
inte bedrivit daghernsverksamhet. Av hela den väntade ökningen mel
lan 1964 och 1970 om 12 700 platser faller 2 926 på 103 kommuner 
som dessförinnan inte bedrivit sådan verksamhet. Sammanlagt räknade 
105 kommuner med att starta daghems verksamhet under tiden fram till 
slutet av 1970. 

D a g h e m m m i s j u k h u s e n s o c h l a n d s t i n g e n s r e g i 

I syfte att belysa den nuvarande och väntade omfattningen av daghems-
verksamhet och liknande verksamhet, som i sjukhusens egen eller i lands
tingens regi bedrivs för sjukhuspersonalens barn, utsändes i december 
1964 frågeblanketter till samtliga sjukhus i medicinalstyrelsens sjukhus
förteckning med minst 100 vårdplatser. Där frågades huruvida sjukhu
set i egen eller landstingets regi bedrev verksamhet för barntillsyn för 
sjukhusets personal samt efter antalet inskrivna barn. 

38 sjukhus uppgav att de bedrev sådan verksamhet. Av dem torde 
omkring hälften ha påbörjat verksamheten under 1964. Antalet inskriv
na barn under december 1964 uppgick till 624. Då en del av personalen 
som anlitar daghemmen är deltidsanställd eller tillfälligt anställd, ut
nyttjas platserna av många barn endast en del av dagen eller vissa da
gar. Antalet samtidigt tillgängliga platser uppskattas till omkring 500. 
Ytterligare fyra sjukhus räknade med att bedriva sådan verksamhet i 
slutet av 1965 och ytterligare tio eller sammanlagt 52 sjukhus i slutet 
av 1966. Det väntade platsantalet uppskattas till omkring 770 respek
tive 900. En ytterligare expansion torde vara att vänta. 

På många håll bedrivs verksamheten som försöksverksamhet och an
ordningarna är ofta provisoriska. På en del håll planeras ett överförande 
av verksamheten i kommunal regi. 

F r i t i d s h e m 

Fritidshem bedrevs enligt kommunenkäten vid undersökningstillfället i 
36 kommuner. Det redovisade platsantalet var 2 727. 

Som tidigare nämnts ansåg endast 15 av de 36 kommunerna att plats
behovet var tillgodosett. Dessutom ansåg 111 kommuner, förutom des
sa 36, att behov av organiserad tillsyn av yngre skolbarn förelåg. 

Kommunernas frarntidsbedömriing och utbyggnadsplaner framgår av 
tabellen på nästa sida. 
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Tab. 8. Fritidshem: Antal platser som kommunerna räknar med samt 
beslutad utbyggnad 1964—70 

13 kommuner som inte hade fritidshem under 1964 räknade med att 

komma igång under 1965 med 119 platser, och ytterligare 34 kommu

ner räknade med a t t börja sådan verksamhet under perioden 1966—70 

med 1 225 platser. 

L e k s k o l o r 

Som tidigare nämnts rappor terade vid kommunenkäten 264 kommuner 

sammanlagt 26 200 platser och omkring 37 000 barn som inte hade kun

na t beredas plats, med andra ord en platsbrist på 18 500 platser. Kom

munernas framtidsbedömning och utbyggnadsbeslut redovisas i tab 9. 

Tab. 9. Lekskolor: Platser som kommunerna räknar med samt 
beslutad utbyggnad. 1964—70 

Sju kommuner, som saknade lekskolor när de besvarade enkäten, räk

nade med at t s tarta sådan verksamhet under året, 41 med att starta un

der 1965 och 15 under perioden 1966—70. Av hela den väntade ök

ningen åren 1965—70 om 17 700 platser faller 1 500 på kommuner som 

inte dessförinnan bedrivit lekskoleverksamhet. 
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PROGNOS — METOD OCH RESULTAT 

Platsutvecklingen 

Socialstyrelsen räknar med att efterfrågan på daghemsplatser kommer 
att öka under perioden dels till följd av ett ökat antal förvärvsarbetande 
mödrar, dels till följd av ett ökat barnantal, dels slutligen till följd av 
en ökad benägenhet att utnyttja daghemmens tjänster, samtidigt som 
andra sätt att ordna barntillsynen försvåras. 

Kommunerna räknar med en snabb utbyggnad av daghemsverksam
heten både på orter där sådan redan bedrivs och på nya orter. Många 
kommuner torde emellertid ha underskattat den tid som erfordras för att 
planera och genomföra ett daghemsprojekt. Socialstyrelsen räknar där
för med en viss förskjutning framåt i tiden i genomförandet av planer
na. En del av de institutioner som kommunerna räknar med kommer 
sannolikt att falla bort. Å andra sidan kan man förutsätta att det ökan
de efterfrâgetrycket kommer att aktualisera projekt som inte redovisas i 
enkäten. 

Prognosen räknar med en stigande utbyggnadstakt under perioden 
och förutser en ökning med 12 000 daghemsplatser från 1964 till 1970, 
vilket innebär något mer än en fördubbling av platsantalet. Trots den
na utveckling torde man kunna räkna med en betydande platsbrist även 
1970. 

För fritidshemmen förutser prognosen en ökning med drygt 3 000 plat
ser fram till 1970, vilket innebär mer än en fördubbling i förhållande till 
1964. 

Efterfrågan på lekskoleplatser kan väntas stiga både på grund av vid
gad förståelse för lekskolans betydelse för barnens utveckling och på 
grund av ett ökande barnantal. Den tid barnen vistas på lekskolan an
tas i stort sett oförändrad. 

Socialstyrelsen räknar även för lekskolornas del med att genomföran
det av kommunernas planer på utbyggnad kommer att något förskjutas 
framåt i tiden. 

Prognosen räknar med en ökning från 1964 till 1970 med omkring 
17 000 platser, dvs med omkring 70 procent. 
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Tab. 10. Beräknad utveckling av platsantalet vîd barnstugor 1963—1970 

Investeringar 

För at t kunna kalkylera utvecklingen av investeringskostnaderna har 

p å grundval av kommunernas uppgifter de genomsnittliga investerings

kostnaderna per plats för d e olika barnstugetyperna beräknats. Det bör 

påpekas, a t t reparationskostnaderna förmodligen är något underskatta

de i kommunernas redovisning, där de till viss del upptagits under ru

briken övriga driftkostnader. 

Tab. 11. Genomsnittliga investeringskostnader per plats 

För att bes tämma de totala investeringarna i ny-, till- och ombygg

nader multipliceras den genomsnittliga kostnaden med antalet nya plat

ser. Därvid har en genomsnittlig byggnadstid om 1 år antagits. Det ta 

innebär, at t kostnaden för de under ett visst år färdigställda platserna 

fördelas med hälften på det ta år samt hälften på föregående år. Kost

naden för anskaffning av inventarier ha r hänförts till det år som bygg

naden färdigställts. För reparationskostnaderna gäller at t endast halv 

årskostnad beräknats för nybyggda platser. 
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Tab. 12. Totala investeringar i barnstugor 1963—70. Milj kr 

Driftkostnader 

Vid beräkningen av driftkostnaderna har samma metod använts som be
träffande investeringskostnaderna. Således har de genomsnittliga kostna
derna per plats och år beräknats på grundval av kommunernas uppgif
ter och multiplicerats med det beräknade platsantalet. 

Tab. 13. Genomsnittliga driftkostnader per plats och år 

Då fritidshem och daghem ofta drivs gemensamt råder en viss osäker
het beträffande kostnadsfördelningen mellan dessa båda. Troligtvis har 
kostnaden för fritidshem underskattats och kostnaden för daghem över
skattats något. Detta eventuella fel är dock så litet att det kan neglige
ras vid beräkningen av de sammanlagda driftkostnaderna för samtliga 
barnstugor. 

Vid beräkningen av de totala driftkostnaderna har endast halv årskost
nad räknats för de under året färdigställda institutionerna. 
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Tab. 14. Totala driftkostnaderna för barnstugor 
Milj kronor 

Personal 

Prognosen för personalbehovet vid barnstugorna grundar sig på de upp
gifter kommunerna lämnat om personalutvecklingen, omräknade i en
lighet med den antagna platsutvecklingen. 

Enligt dessa beräkningar skulle personalutvecklingen vid barnstugor
na utforma sig enligt efterföljande tabell. 

Tab. 15. Personal vid barnstugor åren 1963—1970 

Den ur utbildningssynpunkt viktigaste personalkategorin för barnstu
gor är förskollärarna. Under senare år har förekommit en ständig brist 
på förskollärare, delvis beroende på en hög avgångsfrekvens inom yrket, 
10 procent årligen. Enligt kommunernas uppgifter finns vid barnstugor
na 223 vakanta förskollärartjänster. Om den prognosticerade utveck
lingen ställs mot det av skolöverstyrelsen beräknade nettotillskottet av 
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förskollärare erhålls en utveckling enligt nedanstående sammanställ
ning. 

Som framgår av tabellen kommer det höga antalet vakanser år 1965 
att minska betydligt under perioden fram till 1970 till följd av nu på
gående utbyggnad av förskoleseminarierna, vilken f r o m 1965 resulterar 
i en betydande ökning av examinationen. Enligt skolöverstyrelsen finns 
möjligheter att vid behov ytterligare öka examinationen i slutet av 1960-
talet. 

De anförda uppgifterna om behovet av förskollärare inkluderar inte 
förskollärare vid daghem i sjukhusens eller landstingens regi. Som tidi
gare nämnts är verksamheten på många håll av provisorisk karaktär. 
En undersökning som socialstyrelsen utförde i början av 1964 gav vid 
handen att den utbildade personalen ofta var otillräcklig. Emellertid sy
nes verksamheten vara stadd i stark tillväxt. I den mån den blir av mera 
permanent karaktär och samma anspråk på personal ställs sorn för öv
riga daghem kan den inom några få år representera en efterfrågan på 
ett hundratal förskollärare. 
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Fritidshemmen är de yngre skolbarnens tillflykt under håltimmar i skolschemat och 
efter skoldagens slut. Här serveras de en måltid, får tillfälle till läxläsning och 
förströelser. 
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BARNAVÅRDEN 

Familjedaghem 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

O r g a n i s e r a d familjedaghemsvård, dvs vård och tillsyn av barn 
under dagen i enskilda hem andra än barnets eget, började bedrivas un
der senare hälften av 1940-talet. Enligt uppgifter som socialstyrelsen in
samlade från barnavårdsnämnderna i städerna kring årsskiftet 1950/51, 
bedrevs familjedaghemsverksamhet i 36 av de 132 städerna. I 27 av 
städerna hade antingen beslut fattats om sådan verksamhet, ehuru den
na ännu inte kommit till stånd, eller befann sig frågan under utredning. 
I 65 städer varken bedrevs eller utreddes familjedaghemsverksamhet. 
Från fyra städer hade inga uppgifter inkommit. Sammanlagt rappor
terades drygt 1 500 barn placerade i omkring 1 300 hem. 

Sedan år 1961 insamlas i samband med den årliga statistiken över 
barnavårdsnämndernas verksamhet uppgifter om antalet familjedaghem 
under barnavårdsnämndernas kontroll och om där placerade barn. 

Antal hem och barn i familjedaghemsverksamhet under barnavårdsnämndernas 
kontroll enligt den årliga barnavårdsstatistiken 

Familjedaghemsverksamheten 1964 enligt kommunenkäten 

Vid kommunenkäten 1964 för långtidsutredningen uppgav 203 av kom
munerna, att organiserad farniljedagshemsverksamhet förekom i kom
munen. Antalet redovisade barn uppgick till 8 474, varav 7 167 förskole
barn och 1 307 skolbarn. Åtta av de mindre kommunerna uppgav inte 
hur många barn som omfattades av verksamheten. 

Det är troligt att under de senaste åren en allt större del av barntill
synen genom privatfamiljer kommit till stånd genom barnavårdsnämn
dernas förmedling. Den redovisade utvecklingen återspeglar kanske där
för inte i sin helhet en ökning av antalet barn, som får sin tillsyn genom 
privatfamiljer, utan ökningen i den kommunala verksamheten. 
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Familjedaghemsverksamheten 1964 i olika slags kommuner 

VILKA FAKTORER BESTÄMMER UTVECKLINGEN? 

Utvecklingen av familjedaghemsverksamheten kan, till stora delar ana

logt med daghemsverksamheten, tillskrivas följande faktorer: 
1. Efterfrågan på tillsyn från barnens föräldrar, i sin tur bestämd av 

benägenheten hos mödrar till förskolebarn att ha förvärvsarbete, till
gången på arbete, tillgången till daghem och andra sätt att ordna 
barntillsynen, kostnaderna för föräldrarna vid olika alternativ samt 
föräldrarnas preferenser mellan de föreliggande möjligheterna. 

2. Kommunernas uppfattning om behovet av organiserad barntillsyn 
och deras beredvillighet att inrätta daghem resp. organisera familje
daghemsverksamhet. 

3. Benägenheten att ta emot barn för familjedaghems vård. 
4. Statsmakternas politik vad gäller fördelningen av kostnaderna för 

barntillsynen. 

PROGNOSUNDERLAG 

Efterfrågan på organiserad barntillsyn har berörts ovan i avsnitten om 
barnstugor. 

Den väntade fortsatta ökningen av förvärvsarbete bland gifta kvinnor 
kan tänkas begränsa tillgången på familjer, som är villiga att ta emot 
dagbarn vid nuvarande nivå på ersättningen. Något underlag för att 
bedöma, i vilken utsträckning detta kan bli fallet, finns emellertid 
inte. 
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Vad beträffar kommunernas uppfattning om det aktuella behovet av 
barntillsyn, framgick av enkäten bland annat, att kommunerna redovi
sat ett otillfredsställt behov av omkring 14 000 platser vid daghem eller 
familjedaghem. Av dessa skulle omkring 8 500 behöva tillfredsställas 
genom daghemsinstitutioner och återstående omkring 5 500 platser ge
nom familjedaghem. Av dessa föll omkring 1 500 på 111 kommuner, 
som vid uppgiftstillfället inte bedrev familjedaghemsverksamhet, medan 
128 kommuner, som bedrev sådan verksamhet, redovisade ett behov av 
omkring 4 000 platser utöver de omkring 5 200 de redan förfogade över. 
75 kommuner, som bedrev familjedaghemsverksamhet, angav inte något 
behov av ytterligare platser. Sex av dem, bland dem Stockholm, uppgav 
att de hade brist på platser. Siffran 5 500 som mått på platsbristen en
ligt kommunernas bedömning är därför en minimisiffra. 

Vad beträffar framtiden tillfrågades kommunerna, hur de bedömde 
utvecklingen av efterfrågan och tillgången på familjedaghemsplatser 
under de närmaste åren. Flertalet kommuner, både bland dem som be
drev familjedaghemsverksamhet och bland dem, som inte bedrev sådan 
men som redovisade behov av platser på familjedaghem, bedömde ef
terfrågan på platser som växande, medan endast enstaka kommuner 
bedömde den som sjunkande. Tillgången på platser bedömdes av de 
flesta kommuner som ungefär oförändrad — i åtskilliga fall torde emel
lertid svaret ha avsett tillgången i förhållande till efterfrågan. Uppgif
terna går därför inte att tolka i termer av knapphet på familjedaghem. 
Däremot kan uppgifterna sägas tyda på att familjedaghemsverksamhe
ten kommer att få en fortsatt ökad omfattning. En fjärdedel av de kom
muner, som har familjedaghemsverksamhet, uppgav att åtgärder beslu
tats för att öka tillgången på sådana hem. 

Vad gäller statliga åtgärder räknar socialstyrelsen i enlighet med di
rektiven för långtidsutredningen inte med införandet av statsbidrag. 

PROGNOS 

Platsutveckling 

En fortsatt betydande expansion av familjedaghemsverksarnheten under 
kommunernas medverkan kan väntas under prognosperioden såväl med 
hänsyn till de senaste årens utveckling av verksamheten som med hän
syn till den väntade efterfrågan på barntillsyn, den av kommunerna re
dovisade aktuella platsbristen och kommunernas bedömningar av ten
denserna ifråga om tillgång och efterfrågan på familjedaghem. En inte 
obetydlig del av expansionen torde komma att ske på nya orter. Pro-
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gnosen räknar med en ökning av antalet barn från omkring 8 500 år 
1964 till omkring 15 000 år 1970. 

Driftkostnader 

Den ersättning dagfamiljerna erhåller, torde variera rätt avsevärt mel
lan olika kommuner. Om man uppskattar den genomsnittliga ersätt
ningen per barn 1963 till 9 kronor om dagen och 1 800 kronor om året, 
kan bruttokostnaden uppskattas till belopp, som anges i följande tabell. 

Driftkostnader för familjedaghem i milj kronor 
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DÄR SAMHÄLLET HAR SINA ODISPUTABLA SKYLDIGHETER 

Om valet står mellan vård i enskilt hem och vård i lämplig anstalt 

för av barnavårdsnämnd omhändertaget barn skall enligt barnavårds

lagen i första hand vård i enskilt hem komma i fråga. Behovet av 

barnhemsplatser hänger därför samman med tillgången på enskilda 

hem, i sin tur beroende av sådana faktorer som den kontanta ersätt

ningens storlek, graden av missanpassning hos de barn som skall pla

ceras, frekvensen av hemarbetande kvinnor o d. 

Inom barnhemsvården strävar man numera efter att åstadkomma 

mindre barnhemsenheter och differentiering av barnhemmen efter 

graden av missanpassning, barnens ålder samt kön när det gäller de 

äldre tonåringar som tillfördes barnhemsvården genom nya barna

vårdslagen. Denna strävan kommer förmodligen att påverka utveck

lingen under hela prognosperioden, vilket i sin tur medför bl a en 

ökad efterfrågan på utbildad vårdpersonal och barnbiträden. 

Prognosen räknar med att platsantalet på barnhem inom plan kom

mer att öka med ca 400 platser från 1964 till 1970, då antalet plat

ser väntas uppgå till 4 500. Antalet befattningshavare på barnhem 

väntas öka med ca 270 personer, omräknade till heltidsanställda. 
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Ett rum möblerat som andra barn har hemma hos sig är en inte sällan 
uttryckt önskan hos barn på barnhem. Inom barnhemsvården strävar man numera 
efter att åstadkomma mindre barnhemsenheter och differentiering av barnhemmen 
efter bl a ålder samt kön, när det gäller tonåringar som tillfördes barnhemsvården 
genom nya barnavårdslagen. Här en sådan familjehemsbetonad institution, avsedd 
för fem barn. 



BARNAVÅRDEN 

Barnhem 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

Huvudmän for den offentliga barnhemsvården är landstingen och de 
städer som inte tillhör landstingskommun. 

Jämlikt 56 § barnavårdslagen skall för varje landstingskommun fast
ställas barnhemsplan, i vilken skall upptas barnhem till sådant antal 
och av sådan art, att behovet av olika slags barnhemsvård blir ändamåls
enligt tillgodosett. Barnhemsplan fastställes av Konungen på förslag av 
landsting och stad utanför landsting. De särskilda formerna av barnhem 
är jämlikt nu gällande stadga för barnavårdsanstalter: spädbarnshem, 
mödrahem, upptagningshem och specialhem. Detaljföreskrifter om vår
den finns i 1960 års stadga för barnavårdsanstalter. 

Sedan de första barnhemsplanerna fastställdes år 1945, har antalet 
vårdplatser minskat fram till år 1962. Många faktorer har påverkat den
na utveckling. En viktig faktor har varit ökad ekonomisk trygghet så
väl i form av höjda inkomster som i form av socialförsäkringar och so
ciala förmåner. Förbättrade sjukförsäkringsförmåner, generösare social
hjälp och utbyggnad av den sociala hemhjälpen bör liksom förbättrad 
bostadsstandard ha påverkat utvecklingen. Ökad medvetenhet om värdet 
av att barn får växa upp i hemmiljö bör ha haft till följd att de barn 
för vilka placering varit aktuell, under senare år i större utsträckning 
än tidigare placerats i fosterhem. 

Tab. 1. Antal platser i barnhem 1955—1963 
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Vissa barnhem ingår inte i barnhemsplan. Utanför plan stående 
barnhem kan drivas av kommun, samfund, stiftelse eller enskild. Anta
let platser på barnhem av detta slag har minskat avsevärt sedan 1963. 
För närvarande finns sammanlagt 18 sådana barnhem med sammanlagt 
253 platser. 

Antalet platser på barnhem inom barnhemsplan sjönk från 4 747 år 
1955 till 4 007 år 1963 och på barnhem utom plan från 406 till 253. 
Totalt minskade alltså platsantalet med omkring 890. Platsantalet steg 
från 1961 till 1962 med ett hundratal platser inom plan och ett trettio
tal platser utom plan, för att under 1963 åter sjunka vid barnhem inom 
plan till 1961 års nivå. ökningen mellan 1961 och 1962 hänförde sig 
främst till upptagningshem och spädbarnshem. 

Medelbeläggningen på hem inom barnhemsplan sjönk från 80 % år 
1951 och 73 % år 1955 till 68 % under åren 1961 och 1962. 

VILKA FAKTORER BESTÄMMER UTVECKLINGEN? 

Behovet av bamhemsplatser påverkas bland annat av befolkningsut
vecklingen och åldersfördelningen inom befolkningen, av ungdomsaso-
cialitet och annan missanpassning bland barn och ungdomar samt av 
möjligheterna att på annat sätt placera omhändertagna barn för vård. 
Behovet påverkas också av samhällets familjestödjande åtgärder. Bar
navårdslagens allmänna bestämmelser om vård på barnavårdsanstalter 
och bestämmelserna om differentiering av omhändertagna barn m m 
är också styrande faktorer för utvecklingen på barnhemsområdet. 

PROGNOSUNDERLAG 

Befolkningsunderlaget i de för barnhemsvården aktuella åldersgrupper
na 0—17 år väntas under åren fram till 1970 öka något vad gäller åld
rarna 0—14 år, medan åldrarna 15—17 år väntas minska något. Det 
är dock vanskligt att bevisa direkt samband mellan befolkningsutveck
lingen och behovet av bamhemsplatser. 

Jämlikt nu gällande barnavårdslag åligger det barnavårdsnämnden 
att svara för vården av dem som nämnden omhändertar. Valet står 
därvid mellan vård i enskilt hem och vård i lämplig anstalt. Vård i en
skilt hem bör i första hand komma i fråga. Behovet av barnhemsplat
ser beror därför på placeringsmöjligheten i enskilt hem. Tillgången till 
enskilda hem sammanhänger med sådana faktorer som den kontanta 
ersättningens storlek, graden av missanpassning hos de barn som skall 
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placeras, frekvensen av hemarbetande kvinnor o d. Någon uppskattning 
av antalet enskilda hem som kommer att finnas tillgängliga under prog
nosperioden kan socialstyrelsen inte göra. 

I 1924 års barnavårdslag, som ägde tillämpning till och med 1960, an
gavs ingen åldersgräns för barnavårdsanstalternas klientel. Enligt praxis 
drogs emellertid gränsen vid 16 år. I 1960 års barnavårdslag, som äger 
tillämpning från och med den 1 januari 1961, stadgas, att barnavårds
anstalterna, inklusive barnhemmen, är avsedda för barn och ungdomar 
under 18 år. Detta innebär, att barnhemmen sistnämnda år tillfördes 
nya åldersgrupper, nämligen 16—17-åringar. Även den som fyllt 18 år 
kan enligt förarbetena till barnavårdslagen vara intagen på barnhem. 
Jämlikt stadgan för barnavårdsanstalter skall barnhemmen vara så an
ordnade och utrustade, att där intagna barn kan erhålla god vård och 
fostran. Dessutom bör befattningshavare vid barnavårdsanstalter skaffa 
sig kännedom om egenarten och utvecklingsgraden hos varje barn, i 
vars vård och fostran han deltar, och anpassa sina omsorger om barnet 
därefter. Sedan antalet barnhemsplatser under senare delen av 1950-
talet successivt nedbringats, framtvingade uppgiften att ta emot de nya 
åldersgrupperna liksom utvecklingen i övrigt inom bamshemsvarden en 
utbyggnad av barnhemmen — främst upptagningshemmen men i viss 
mån även specialhemmen. Om nämnda utveckling må följande anföras. 

Klientelet vid barnhemmen har under senare år i allt större omfatt
ning kommit att bestå av barn och ungdomar med olika slag av an
passningssvårigheter. För att barnhemmen skulle kunna uppfylla de lag
fästa kraven på individuellt avpassad vård av svårt skadade och miss
anpassade barn och ungdomar blev det nödvändigt att skapa mindre 
barnhemsenheter. 

Nu gällande plan för barnhemsvårdens ordnande i riket fastställdes att 
med vissa undantag äga tillämpning från och med den 1 juli 1962 tills 
vidare till och med den 30 juni 1965. 

Till grund för nu gällande barnhemsplan låg följande synpunkter. 
Barnhem som tar emot ungdomar i tonåren, bör vara köns- och ålders-
differentierade. Vissa barnhem bör ta emot pojkar i företrädesvis åld
rarna 13—15 år, andra bör reserveras för flickor i motsvarande ålder. 
De barnhem som existerade vid den tidpunkt då förslagen till nu gäl
lande barnhemsplan upprättades av landstingen, hade vanligen 15 till 
30 vårdplatser. För att vården skulle bli ändamålsenlig med hänsyn till 
de vårdbehov som redovisats ansågs det vara nödvändigt, att platsan
talet begränsades vid vissa existerande hem. Därmed reducerades det 
sammanlagda platsantalet på landets upptagningshem. För att tillgodose 
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den önskade differentieringen måste nya hem inrättas. För dessa hem 
ansågs som regel ett platsantal av 6—10 vara lämpligast. Då huvudmän
nen inte ansåg sig behöva var och en inom sitt område driva alla de 
olika slagen av barnhem, inleddes ett samarbete mellan landstingen, in
nebärande att några landsting, oftast 3—4, bildade en region för barn
hemsverksamheten. Inom varje region disponerar de i regionen ingåen
de landstingen helt eller delvis där tillgängliga barnhemsplatser. Efter
som den utbyggnad som förutsatts i nu gällande barnhemsplan ännu 
inte är helt genomförd, kommer de synpunkter som legat till grund för 
denna plan att påverka utvecklingen av barnhemsverksamheten under 
de närmaste åren och troligen ända fram till 1970. 

Under sommaren 1964 inhämtade socialstyrelsen från huvudmännen 
för barnhemmen vissa uppgifter om det väntade behovet av barnhems
platser och om det antal platser som enligt huvudmännens beräkningar 
skulle komma att finnas på olika typer av barnhem under prognosperio
den. Enkätens resultat i dessa avseenden framgår av tab 2 och 3. 

Tab. 2. Beräknat antal platser på barnhem inom barnhemsplan 1964—70 

Tab. 3. Det uppgivna behovet av platser på barnhem inom barnhemsplan 
1964—70 

Antalet platser på SPÄDBARNSHEM var enligt de från huvudmännen in
förskaffade uppgifterna 1 078 i slutet av år 1964 och beräknas uppgå till 
1 076 i slutet av år 1965 och till 1 135 i slutet av år 1970. Två nytill
kommande spädbarnshem redovisades, vilka tillhör nu gällande barn-
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hemsplan, nämligen ett i Stockholms läns landstingskommun och ett i 
Göteborg. Förstnämnda spädbarnshem håller på att planeras och är av
sett att uppföras med 24 vårdplatser. Behovet av platser på spädbarns
hem väntas öka med 24 platser under tiden 1964—1970. 

Antalet platser på MÖDRAHEM kommer inte att nämnvärt förändras. An
talet har minskat kontinuerligt sedan 1955 och uppgår i slutet av år 
1964 till 272. Nedgången i antalet mödrahemsplatser senaste decenniet 
kan främst tillskrivas höjd levnadsstandard, ökande antal arbetstillfäl
len samt höjning och breddning av det försäkringsmässiga stödet vid 
havandeskap och barnsbörd. Enligt enkäten väntas en obetydlig ökning 
(med 6 platser) under 1965 och därefter med ytterligare 15 platser 
fram till slutet av år 1970. Behovet av platser beräknas i enkäten till 
287 platser sistnämnda år, vilket innebär en ökning med 20 platser från 
1964. I viss mån kommer förslitna hem att ersättas med nya. Mest på
tagliga förändringar i platsantalet väntas för upptagningshemmen och 
specialhemmen. 

Antalet platser på UPPTAGNINGSHEM uppgick 1963 till 2 062 och mot slu
tet av 1964 till 2 256, vilket innebär en ökning med nära 200 platser på 
ett år. Hela den planerade utbyggnaden av upptagningshem har inte 
hunnits med sedan nu gällande barnhemsplan fastställdes. Då detta sked
de betonades emellertid, att man inte skulle forcera genomförandet av 
planen. Sålunda återstår en avsevärd del av utbyggnaden. I vissa fall 
befinner sig projekten ännu på planeringsstadiet. Några hem håller på 
att ritas, andra hem håller på att nyuppföras och andra återigen håller 
på att byggas om. Enligt enkäten beräknas upptagningshemmen ha sam
manlagt 2 305 platser i slutet av år 1965 och 2 473 platser i slutet av år 
1970, vilket skulle innebära en ökning av platsantalet på upptagnings
hem under tiden 1963—1970 med drygt 400 platser. Behovet uppskat
tas till 2 495 platser vid sistnämnda tidpunkt. 

På SPECIALHEM fanns i slutet av år 1963 505 platser. Antalet platser på 
sådana hem var 508 i slutet av 1964 och beräknas enligt enkäten uppgå 
till 525 i slutet av 1965 och 603 i slutet av 1970. Behovet beräknas upp
gå till 610 platser år 1970. Enligt nu gällande barnhemsplan skall tre 
nya specialhem inrättas. 

Antalet BEFATTNINGSHAVARE den 15 september 1963 uppgick enligt enkä
ten (tab 4) till 1 947 heltidsanställda och 255 deltidsanställda. Summa 
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anställda, omräknade till heltid, uppgick till 2 060. Antalet anställda, 
omräknade till heltid, beräknas i enkäten uppgå till 2 092 den 1 oktober 
1964, till 2 228 den 1 oktober 1965 och till 2 331 år 1970. Antalet be
fattningshavare väntas enligt enkäten under perioden 1963—1970 kom
ma att öka med cirka 270 stycken. 

Ökningen får ses i relation till den utbyggnad av barnhemsvården 
som kommer att äga rum. Spridningen av barnen på smärre barnhems
enheter kommer att öka behovet av personal. I samma riktning verkar 
även den intensifiering av vården som kommer att krävas, därför att 
barnhemsklientelet i större utsträckning än tidigare kommer att bestå 
av skadade och missanpassade barn och ungdomar. Den angivna ökning
en av personalbeståndet får anses vara låg. 

Tab. 4. Personalbeståndet på barnhem i kommunal och enskild regi 1963—1970 
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Antalet befattningshavare per hem varierar starkt. Vid barnhem, som 
ägs av enskild, är ägaren och föreståndaren vanligen en och samma 
person. Bland ekonomi- och vårdpersonalen förekommer inte sällan del
tidsanställda befattningshavare. Lönerna skiftar avsevärt. Ofta är per
sonalen inte lönegradsplacerad. Sammanlagt finns på dessa barnhem 
118 befattningshavare, nämligen 18 föreståndare, 12 biträdande före
ståndare, 5 barnsköterskor, 20 barnhems- och vårdbiträden, 8 kokerskor, 
13 köks- och ekonomibiträden, 3 husmödrar, 13 läkare, 11 lärare, 1 
psykolog och 13 övriga. Av denna personal beräknas hälften vara löne
gradsplacerad. 

Tillgången till personal vid barnhem är begränsad. Detta gäller 
främst barnhemsföreståndare samt personal som skall svara för vård och 
sysselsättning på hem för tonåringar. Det råder också brist på socialpe
dagoger och — för spädbarnshemmens del — sjuksköterskor med spe
cialutbildning i barnavård och barnavårdslärare. Förhållandena torde 
inte komma att ändras nämnvärt fram till år 1970. I den mån utbild
ningsvolymen i fråga om nämnda befattningshavare kommer att ökas, 
kommer bristen ute på arbetsmarknaden visserligen att lätta och även 
barnhemmen torde få åtminstone någon del av tillskottet. Man får 
emellertid förutsätta att kommunerna kommer att fördela personal med 
denna utbildning på flera olika vårdområden. 

Tab. 5. Föreståndare- och vårdpersonalens utbildning den 15 september 1964 
vid barnhem i kommunal och enskild regi 
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PROGNOS — METOD OCH RESULTAT 

De uppgifter som kommit fram genom enkäten överensstämmer i stort 
med vad som tidigare varit känt för styrelsen. Det sjunkande platsan
talet på barnhemmen under 1950-talet har övergått i en sakta stigande 
kurva som beträffande upptagningshemmen kan väntas bli betydligt 
brantare än för andra slag av barnhem. Behovet av små enheter och av 
differentiering för vissa åldersgrupper på pojk- och flickhem har inte 
ännu tillgodosetts i den utsträckning som nu gällande barnhemsplan 
syftar till. Många omständigheter talar för att barnhemmen under prog
nosperioden måste fullfölja denna tendens till differentiering och upp
spaltning på mindre enheter. Prognosen räknar därför med att utbygg
naden av barnhemmen skall ske i minst den omfattning och takt som 
enkäten med huvudmännen ger vid handen. 

INVESTERINGARNA i byggnader och inventarier väntas öka från 6,1 milj 
kr 1963 och 11,5 milj kr 1964 till 11,3 milj kr 1965 och i genomsnitt 
6,8 milj kr under perioden 1966—70. Efter en kraftig ökning mellan 
åren 1963—65 väntas alltså en viss stagnation i utbyggnadstakten de 
fem följande åren. Prognosens siffror bygger på enkätmaterialet från 
huvudmännen och redovisas i tab 6. 

Tab. 6. Bruttoinvesteringar i byggnader och inventarier på barnhem 1963—1970, 
tusental kronor 
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PERSONALBESTÅNDET vid barnhemmen 1963 och den väntade utveckling
en under prognosperioden, sådan den framgår av enkäten till huvud
männen, framgår av tab 4 på s. 96. 

Ehuru behovet av personal under prognosperioden enligt socialsty
relsens mening kommer att vara betydligt större än som redovisats i en
käten och fast det redovisade behovet torde ligga till grund för den be
räknade personalutvecklingen, ansluter sig prognosen likväl till denna. 
Socialstyrelsen vågar nämligen inte förutsätta, att utbildad personal skall 
komma att stå till buds för barnhemmen i en utsträckning som skulle 
möjliggöra en ännu kraftigare utbyggnad än den varmed prognosen räk
nar. Även om utbildningskapaciteten skulle ökas för de personalkatego
rier det här är fråga om, nämligen barnhemsföreståndare, barnsköter
skor, barnbiträden m fl, kommer konkurrensen från andra vårdområden 
att vara så hård att man inte kan räkna med någon större kvot för barn
hemmens räkning. 

Personalen vid barnhemmen kommer enligt prognosen att under ti
den fram till 1970 och med 1963 som utgångsår öka med bl a 21 före
ståndare, 36 biträdande föreståndare, 24 barnsköterskor, 53 barnhems-
och vårdbiträden, 13 husmödrar, 14 kokerskor och 48 ekonomibiträden. 
Hela personalbeståndet väntas öka med 271 personer. 

DRIFTKOSTNADERNA väntas på sätt som framgår av tab 7 öka från 47,1 
milj kr under 1963 till i genomsnitt 56,2 milj kr under tiden 1966—70. 

Tab. 7. Driftkostnader för barnhem inom och utom plan 1963—1970, 
tusental kronor 
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Barn på koloni. 

Driftkostnader för barnkolonier 1963—1970, tusental kronor 
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Barnkolonier 
BARNAVÅRDEN 

Barnkoloniverksamheten står under tillsyn av barnavårdsmyndigheterna 
men är i övrigt helt oreglerad. Verksamheten är huvudsakligen koncen
trerad till sommarmånaderna. Den minskar i omfattning år från år. 
Sammanlagda antalet hos socialstyrelsen anmälda kolonier var år 1950 
754 och antalet koloniplatser 28 087. Motsvarande siffror för år 1959 
var 610—24423 och för år 1963 523—20 899. 

Antalet barn och vårddagar har under senare år minskat med om
kring 3 procent per år. Det kan nämnas att befolkningen i åldern 5—14 
år samtidigt minskat med omkring 2 procent årligen. 

Flertalet kolonier anordnas och drivs av enskilda föreningar av olika 
slag, ofta dock med större eller mindre kommunala bidrag. Storleken 
av dessa bidrag kan inte anges. Även rent kommunala kolonier finns. 
Deras antal uppgick år 1959 till 183 och år 1962 till 156. 

Understöd kan utgå ur allmänna arvsfonden till såväl anordnande 
som förbättringar av kolonier. Ansökningar om sådana understöd re
mitteras till socialstyrelsen för yttrande. Endast i den mån av dessa an
sökningar framgår hur stora kostnaderna för de planerade nybyggnads-
och förbättringsarbetena är, får socialstyrelsen kännedom om de belopp 
som investeras i koloniverksamheten. Enligt de ansökningar som behand
lades av socialstyrelsen under år 1963, beräknades kostnaderna för an
läggnings- orh förbättringsarbeten till omkring 400 000 kronor, varav 
för kommunala kolonier omkring 150 000 kronor. 

De senaste uppgifter angående koloniernas driftkostnader, som finns 
tillgängliga för socialstyrelsen, avser år 1962. De sammanlagda drift
kostnaderna uppgick detta år till omkring 15 milj kr, varav omkring 
5 milj kr belöpte sig på löner och omkring 10 milj kr på övriga drift
kostnader. Vid de enbart kommunala kolonierna uppgick driftkostnader
na till omkring 5,2 milj kr, varav omkring 1,8 milj kr lönekostnader 
och omkring 3,4 milj kr övriga driftkostnader. 

Då koloniverksamheten huvudsakligen är koncentrerad till sommar
månaderna, fylls personalbehovet till största delen av tillfälligt anställda 
— lärare, praktikanter, skolelever etc. 

Om man antar att de angivna kostnaderna gäller också för 1963 och 
att antalet vårddagar fortsätter att minska med omkring 3 procent om 
året — trots att befolkningen i åldersgruppen i fråga inte väntas minska 
lika mycket som tidigare — och förutsätter att driftkostnaderna står i 
direkt proportion till antalet vårddagar, får man följande utveckling 
åren 1963—70 (se tabellen till höger). 

101 



Verksamheten med semesterhem för husmödrar är föremål för över
syn av socialpolitiska kommittén. Förefintliga semesterhem utnyttjas 
numera inte i full utsträckning. Det är inte troligt att några nya se
mesterhem kommer att öppnas. En del av de nuvarande hemmen 
förmodas komma att läggas ned eller användas för andra ändamål. 

Semesterhem för husmödrar 

På ca 170 platser i landet bedrivs semesterhemsverksamhet för husmöd
rar. Verksamheten som är förlagd till särskilda för ändamålet anskaffa
de fastigheter eller tillfälligt anordnas vid barnkolonier, pensionat, bad
anstalter, folkhögskolor etc, drivs av ideella och religiösa föreningar, 
landsting och kommuner. Av ansökningar om statsbidrag till driften av 
verksamheten framgår att för varje år ungefär 25 000 gäster kan tas 
emot under tillhopa omkring 305 000 dagar. Rekvisitioner av beviljat 
statsbidrag som utgår med 2 kronor 50 öre per gästdag, visar emellertid, 
att semesterhemmen inte utnyttjas i full utsträckning. Endast mellan 50 
—60 procent av beviljat statsbidrag tas nämligen i anspråk för omkring 
13 000 gäster. 

Antalet gäster som besöker semesterhemmen, liksom antalet vistelse
dagar har de senaste åren hållit sig ganska konstant. 

Det är inte troligt, att några nya semesterhem kommer att öppnas. 
Snarare kan man förmoda, att en del av de nuvarande hemmen kommer 
att läggas ned eller användas för andra ändamål. Investeringar i ny
byggnader och inventarier m m kommer troligen icke att göras. 

Driftutgifterna för semesterhemsverksamheten kan inte preciseras, 
enär dessa är mycket varierande. Orsaken härtill är bl a, att vissa hem 
drivs helt med anställd personal, medan vissa däremot sköts om inte 
helt så dock i stor utsträckning av oavlönad personal (föreningsmed
lemmar) . För närvarande torde totala driftkostnaderna per dag och gäst 
ligga mellan 15—25 kronor. 

Verksamheten med semesterhem för husmödrar är föremål för över
syn av socialpolitiska kommittén. 
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DÄR SAMHÄLLET HAR SINA ODISPUTABLA SKYLDIGHETER 

Den senaste utvecklingen inom den kommunala barn- och ungdoms

vården präglas av stark expansion av den allmänt förebyggande verk

samheten. Ett av de viktigaste initiativen på området har varit att 

bygga fristående ungdomsgårdar eller inreda ungdomslokaler i bygg

nader som även har rum för annan verksamhet. De kommunala åt

gärderna riktar sig närmast till den icke föreningsanslutna ungdomen, 

samtidigt som kommunerna ofta ger ekonomiskt och annat stöd åt 

föreningarna för sådan verksamhet. De frivilliga organisationerna och 

kommunernas initiativ påverkar och stimulerar varandra på detta 

område. 

Prognosen räknar med att sammanlagda beloppet av kommuner

nas och föreningarnas investeringar (i byggnader, inventarier och re

parationer, personal- och driftskostnader m m ) kommer att uppgå 

till i genomsnitt 34 miljoner per år under tiden 1966—1970. 
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Uppgifter till långtidsutredningen, Socialstyrelsen Blankett 9 a 

UNGDOMSGÅRDAR OCH - LOKALER 

Investeringar 

02 Stockholms län2) 

020 utanför Stockholmsområdet 

021 Stockholmsområdet3) 

03 Uppsala lä 

04 Södermanla 

05 Östergötla 

06 Jönköpings 

07 Kronobergs 

08 Kalmar län 

09 Gotlands l 

10 Blekinge l 

11 Kristianst 

12 Malmöhus län 

120 utanför Malmöområdet 

122 Malmö-Lundområdet3) 

13 Hallands län 

130 utanför Göteborgsområdet 

133 Göteborgsområdet3) 

14 Göteborgs o Bohus län 

icke Stockholms stad. 
L - 32 - 64 

(organisation) 



UNGDOMSVÅRDEN 

Ungdomsgårdar och andra ungdomslokaler 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

De senaste årens utveckling präglas av stark expansion inom den all
mänt förebyggande barna- och ungdomsvården; kommunerna har lik
som det fria föreningslivet strävat efter att på olika sätt skapa resurser 
för goda fritidsförhållanden för barn och ungdomar. 

VILKA FAKTORER BESTÄMMER UTVECKLINGEN? 
Här som på övriga områden påverkas utbyggnadstakten av bland annat 
befolkningsutvecklingen, lagstiftningen och statsbidragsgivningen; därtill 
kommer för detta speciella område sådana faktorer som den kommunala 
anslagsgivningen åt föreningslivet, samarbetet mellan myndigheter och 
ungdomsorganisationer, tillgången på ledare för ungdomsverksamhet och 
utbildningen av ungdomsledare. 

PROGNOSUNDERLAG 

Befolkningsutvecklingen i de åldrar som berör samhällets barna- och 
ungdomsvård har närmare diskuterats i avsnittet om barnstugor. Därut
över kan nämnas, att antalet barn i åldern 10—14 år under tiden 1959— 
1963 sjönk från 625 100 till 556 300 och väntas ytterligare sjunka, fast i 
långsammare takt, till 521 700 år 1970. Tonåringarna i åldern 15—19 år 
ökade i antal från 555 600 år 1959 till 642 300 år 1963, men väntas 
minska i antal fram till 1970, så att antalet då väntas bli 539 100. Ung
domarna i åldersgruppen 20—24 år ökade i antal från 453 600 år 1959 
till 535 000 år 1963 och väntas ytterligare öka till 626 600 år 1970. 

Lagstiftningen har i hög grad påverkat utvecklingen. 
1960 års barnavårdslag gav nya impulser till förebyggande barna- och 

ungdomsvård. Sålunda föreskriver lagen att kommun genom lämpliga 
anordningar och åtgärder skall främja en gynnsam utveckling av de 
unga och goda uppväxtförhållanden i övrigt för dem. Härigenom har 
den allmänt förebyggande barna- och ungdomsvården blivit en obliga
torisk uppgift för kommunerna. Förarbetena till barnavårdslagen beto
nar särskilt vikten av att kommunerna vidtar åtgärder för att förbättra 
fritidsförhållandena för barn och ungdom. Då den enskilda kommunen 
äger rätt att utforma verksamheten efter behov och lämplighet är det 
svårt att ens för den närmaste framtiden bedöma, i vilken takt och på 
vilket sätt utbyggnaden av den förebyggande verksamheten kommer att 
ske. Ett av de viktigaste initiativen på området har varit att bygga fri
stående ungdomsgårdar eller inreda ungdomslokaler i byggnader, som 
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även har rum för annan verksamhet. Socialstyrelsen har i olika sam
manhang betonat, att kommun som planerar bebyggelse bör ta hänsyn 
till beräknat behov av ungdomslokaler. Den kommunala verksamheten 
inriktas vanligen främst på den ungdom som står utanför förenings
livet. 

De kommunala initiativen kompletteras emellertid av det fria för
eningslivets insatser. Det lokala föreningslivet och de kommunala initia
tiven för fritidsverksamhet påverkar och stimulerar varandra ömsesidigt. 
Kommunerna kan stödja föreningarnas ungdomsverksamhet ekonomiskt 
eller på annat sätt. Kommunala bidrag kan utgå även för sådana slag 
av ungdomsverksamheter som inte är statsunderstödda. 

Det statliga stödet till ungdomens fritidsverksamhet påverkar verksam
hetens omfattning och därmed lokalbehovet. Vidgade bestämmelser för 
de statliga bidragen till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 
tillämpas fr o m budgetåret 1964/65. För närvarande undersöker 1962 
års ungdomsutredning effekten av nuvarande statsbidragsstöd till ung
domsverksamhet samt fritidsgruppverksamhetens betydelse. Undersök
ningsresultaten kan väntas framkomma under innevarande år. År 1959 
tillsattes statens ungdomsråd som samordnande och rådgivande organ för 
viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor och med uppgift bl a att 
främja samverkan mellan ungdomsorganisationerna och berörda myn
digheter. Verksamheten har stimulerat föreningslivet och därmed även 
bidragit till ökade investeringar i ungdomslokaler. Samma effekt kan 
väntas i fortsättningen. 

Skolöverstyrelsen inhämtade under våren 1964 från s t u d i e f ö r 
b u n d , u n g d o m s o r g a n i s a t i o n e r m fl uppgifter till långtids
utredningen rörande personal och vissa driftkostnader för deras verk
samhet. Följande gränsdragning fastställdes mellan vad de båda ämbets
verken skulle redovisa till långtidsutredningen ifråga om ungdomsgårdar 
och -lokaler i i c k e k o m m u n al r e g i . Skolöverstyrelsen skulle in
hämta uppgifter om personal och vissa driftkostnader (löner och arvo
den samt löpande omkostnader) och socialstyrelsen om investeringar i 
byggnader och inventarier samt kostnader för reparation och underhåll 
av byggnader och inventarier. 

Enligt de uppgifter, som inhämtats och sammanställts av skolöversty
relsen, ökade ungdomsorganisationernas driftutgifter från 15,8 milj kr 
budgetåret 1962/63 till 17,3 milj kr påföljande budgetår och väntas stiga 
i jämn takt till 30,9 milj kr för budgetåret 1970/71, vilket skulle inne
bära i det närmaste en fördubbling i förhållande till basåret 1962/63. 
Härav kan man dra den slutsatsen, att det kommer att bli en mycket kraf-
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tig ökning av ungdomsorganisationernas lokalbehov under motsvarande 
period. Som framgår av det följande stämmer utbyggnadstakten på drift
kostnadssidan ganska väl överens med den väntade utvecklingen på in
vesteringssidan. 

Socialstyrelsen inhämtade i kommunenkäten uppgifter om investe
ringar, personal och driftkostnader m m ifråga om ungdomsgårdar och 
ungdomslokaler som drivs i k o m m u n a l r e g i . 102 kommuner 
svarade att de hade driftkostnader för ungdomsgårdar eller andra ung
domslokaler. Ytterligare några kommuner har, utan att redovisa några 
kostnader, svarat att de hade ungdomslokaler. Styrelsen har även under 
hösten 1964 inhämtat uppgifter från vissa ungdomsorganisationer rö
rande investeringar i byggnader och inventarier samt kostnader för repa
ration och underhåll av byggnader och inventarier i vad gäller ungdoms
gårdar och ungdomslokaler, som drivs och ägs av organisationerna eller 
dem tillhöriga lokalavdelningar. Kommunerna investerade 1963 1,3 milj 
kr i ny-, till- eller ombyggnader; föreningarna redovisade för samma än
damål investeringar med 12,6 milj kr. Under perioden 1966—70 vän
tades kommunernas investeringar för ändamålet uppgå till i genomsnitt 
4,5 milj kr om året och föreningarnas till 22,1 milj kr om året. Samman
lagda investeringarna år 1963 i byggnader och inventarier utgjorde för 
kommunernas del 3,0 milj kr och för föreningarnas del 17,6 milj kr. I 
genomsnitt per år väntade sig kommunerna komma att under tiden 1966 
—1970 investera 8,4 milj kr och föreningarna 28,5 milj kr. 
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Tab. 1. Investeringar i ungdomslokaler, 1963—70, tusental kronor 

Kommunernas personal på ungdomsgårdar och ungdomslokaler fram
går av tab 2. År 1963 fanns 184 personer anställda på heltid, därav 110 
föreståndare, och 1 052 personer — varav 165 föreståndare — anställda 
på deltid. Huvudparten av de anställda var assistenter och kontorsper
sonal. Omräknade till heltid fanns 620 personer, varav 166 föreståndare, 
anställda år 1963. Antalet anställda väntades bli fördubblat till år 1970. 

Tab. 2. Kommunernas personal (omräknad till heltid) på ungdomsgårdar och 
andra ungdomslokaler den 1 september 1963 och beräknat antal anställda den 
1/10 1965, 1966 och 1970 
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Kommunernas driftkostnader (tab 3) för kommunala ungdomsgårdar 
och ungdomslokaler uppgick år 1963 till 13,1 milj kr och väntades stiga 
till i genomsnitt 26,3 milj kr per år under tiden 1966—1970, vilket inne
bär en fördubbling av kostnaderna. 

Tab. 3. Driftkostnader vid kommunala ungdomslokaler 1963—1970, 
tusental kronor 

Bidrag ur allmänna arvsfonden utgår till ny- och ombyggnad av lo
kaler som skall användas för vård och fostran av barn och ungdomar 
under 21 år samt till anskaffning av inventarier till sådana lokaler. Bi
drag utgår i allmänhet med en tredjedel av kostnaderna. Ur allmänna 
arvsfonden beviljades för sådana ändamål bidrag med 2,3 milj kr 1960/ 
61, med 4,4 milj kr 1961/62, med 4,1 milj kr 1962/63 och med 5,2 milj 
kr 1963/64. 

De bidrag som utbetalades under budgetåret 1963/64 — 5,2 milj kr — 
bör i stor utsträckning ha avsett de projekt, där investeringarna gjordes 
under 1963. Sammanlagda beloppet för kommunernas och organisatio
nernas investeringar i byggnader och inventarier utgjorde som tidigare 
nämnts 16,8 milj kr. Eftersom arvsfondsbidrag vanligen utgår med en 
tredjedel av investeringskostnaderna, synes en påtaglig överensstämmel
se föreligga mellan redovisade investeringar för 1963 och under bud
getåret 1963/64 utbetalade bidrag från arvsfonden. 

PROGNOS — METOD OCH RESULTAT 

Socialstyrelsen saknar tillräckligt underlag för att tillförlitligt kunna 
bedöma behovet av investeringar i ungdomsgårdar och andra ungdoms
lokaler fram till år 1970. Vissa tekniska svårigheter vid insamlandet av 
materialet bidrar till att enkäternas siffror är osäkra. Så är t ex gränsen 
oklar mellan vad som är ungdomslokaler och andra samlingslokaler. Man 
kan inte med säkerhet avgöra, i vad mån de svar som lämnats på en
käterna avser renodlade ungdomslokaler. Det troligaste är att åtskilliga 
av de redovisade lokalerna i någon mån också används för vuxenverk
samhet. Vad gäller ungdomsföreningarnas investeringsplaner föreligger 
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ytterligare osäkerhetsmoment. Inom varje kommun finns ungdomsför
eningar av skiftande slag och till olika antal. Det har varit omöjligt att 
inom den tid, som stått till buds, göra en fullständig förteckning över 
alla lokala föreningar och därefter tillställa varje lokalförening frågefor
mulär. Socialstyrelsen har därför tvingats begränsa undersökningen ge
nom att göra förfrågningar hos studieförbund, ungdomsorganisationer 
och vissa nykterhetsorganisationer. Urvalet har gjorts i samråd med sta
tens ungdomsråds sekretariat och omfattar 24 organisationer, av vilka 
emellertid 5 svarat att de inte har några särskilda ungdomslokaler. De 
tillfrågade organisationerna har i sin tur inhämtat uppgifter från di
strikts- och lokalföreningar. Svarsprocenten har varit mycket ojämn, 
inte minst beroende på tidsbrist, vilket gör resultatet svårbedömt. 

De redovisade siffrorna tyder på att utbyggnaden kommer att öka 
successivt fram till 1970-talet. Styrelsen anser att de redovisade siffrorna 
får betraktas som låga. Om ungdomsverksamhet i ökad utsträckning 
kommer att förläggas till förhyrda lokaler de närmaste åren, bör emel
lertid siffrorna kunna bedömas som mera realistiska. 

Prognosen räknar med att investeringar i ungdomsgårdar och ung
domslokaler skall ske i den omfattning som framgår av enkäterna. So
cialstyrelsen har dock inte haft möjlighet att närmare fixera och mot 
varandra väga felkällorna i det insamlade materialet, varför prognosen 
är synnerligen osäker på denna punkt. Sammanlagda beloppet av kom
munernas och föreningarnas investeringar uppgår enligt prognosen till i 
genomsnitt 37 milj kr per år under perioden 1966—1970. Kommuner
nas personal på ungdomsgårdar och ungdomslokaler skulle, omräknad 
till heltidsanställda, komma att uppgå till 1 270 personer år 1970. Drift
kostnaderna för kommunala ungdomsgårdar och ungdomslokaler skulle 
komma att uppgå till i genomsnitt 26,3 milj kr per år under tiden 1966— 
1970. 
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DÄR SAMHÄLLET HAR SINA ODISPUTABLA SKYLDIGHETER 

Radio-TV och 
pressen uppmärk
sammar allt ofta 
ungdomsvårds
skolornas verk
samhet. Här ett 
avsnitt ur ett T V -
reportage från en 
ungdomsvårds
skola. 

Utformningen av barnavårdsnämndernas förebyggande åtgärder på
verkar på olika sätt efterfrågan på platser i ungdomsvårdsskolorna. 
Efterfrågan kan antas öka om resurserna för uppspårande av ung-
domsasocialitet ökas. Å andra sidan bör ökade möjligheter till snab
ba hjälpåtgärder vid begynnande asocialitet leda till ett minskat be
hov av vårdplatser. 

Vid val av åtgärd för att tillrättaföra missanpassad ungdom kan 
den aktuella platstillgången på ungdomsvårdsskolorna och vårdresur
serna i övrigt antas spela en avgörande roll. Verksamheten vid en del 
inackorderingshem gränsar till den som förekommer vid ungdoms
vårdsskolorna. Också utbyggnaden av den psykiska barna- och ung
domsvården kan väntas återverka på platsbehovet. Korta vårdtider 
inom skolorna förutsätter att tiden på skolorna utnyttjas till en inten
siv behandling och att denna fullföljs under vården utom skola. I 
första hand krävs för detta god tillgång på utbildad personal. Till
gången på utbildad personal väntas emellertid öka under perioden. 
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En ny giv i eftervården av ungdomsvårdsskolornas elever är inackorderingshemmet 
med plats för kanske fem flickor såsom i det hem som bilden ovan är hämtad från. 
Nedre bilden sovrum för en flicka. 

Prognosen räknar med att antalet ansökningar om plats vid ungdoms
vårdsskola kommer att stiga något, möjligen från omkring 1 000 till 
1 300 om året. Redan beslutad och pågående utbyggnad av organi
sationen kommer att under prognosperioden resultera i ett platsantal 
på omkring 1 100. Socialstyrelsen räknar inte med någon ytterligare 
utbyggnad av vårdplatsantalet fram till 1970. Styrelsen bedömer det 
möjligt att skolorna med erforderliga resurser — i synnerhet perso
nella — skall kunna ytterligare förskjuta tyngdpunkten från institu
tionsvård till öppen vård av eleverna. Prognosen förutsätter en bety
dande personalförstärkning från och med budgetåret 1966/67. 
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UNGDOMSVÅRDEN 

Ungdomsvårdsskolorna 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

Från slutet av 1956 till slutet av 1964 ökades antalet disponibla platser 
på ungdomsvårdsskolorna med 38 procent. Antalet elever inom skolor
na ökade något mer eller med 41 procent. Räknat från slutet av år 
1960 — året för den nya bamavårdslagen — uppgår ökningen av plats
antalet till 10 procent och ökningen av antalet ungdomar vårdade inom 
skola till inte fullt 5 procent, medan antalet ungdomar vårdade utom 
skola ökat med 38 procent. 

Ungdomsvårdsskolorna åren 1956—64 

Platsbristen sådan den avspeglas i antalet väntefall, var i början av 
perioden betydande — den uppgick ännu i slutet av 1958 till 263 — 
men är sedan 1961 praktiskt taget eliminerad. 

Antalet årligen nyintagna elever har stigit betydligt snabbare än elev
antalet — nästan en fördubbling har ägt rum sedan 1956 och en ökning 
med omkring 20 procent sedan 1960 (från 794 till 953). Detta har möj
liggjorts genom väsentligt kortare vårdtider inom anstalterna. 
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VILKA FAKTORER BESTÄMMER UTVECKLINGEN? 

På efterfrågesidan 

Utvecklingen av den statliga ungdomsvården bestäms på behovs- och ef
terfrågesidan, dels av b e f o l k n i n g s u t v e c k l i n g e n och dels 
av utvecklingen av k r i m i n a l i t e t e n o c h a s o c i a l i t e t e n 
i olika former inom de åldersgrupper, som kan bli föremål för intag
ning på ungdomsvårdsskola, nämligen i första hand ungdom i åldern 
12—18 år. Utformningen och tillämpningen av den straffrättsliga och 
barnavårdande l a g s t i f t n i n g e n är av avgörande betydelse för 
antalet ansökningar om ungdomsvårdsskoleplatser. Ungdomsvårdssko
lornas v å r d r e s u r s e r såväl som t i l l g å n g a r p å v å r d i 
a n d r a f o r m e r återverkar på de omhändertagande samhällsorga
nens val av form för placering av den vårdbehövande kriminella och 
asociala ungdomen. Vårdmetodiken och vårdresultaten vid skolorna kan 
också spela in vid valet. 

På vårdsidan 

Förändringar i antalet vårdplatser bestäms i första hand av a n s l a g e n 
f ö r n y b y g g n a t i o n . Omdisposition av platsantalen vid olika av
delningar har spelat en viss roll. För tillgången på platser för nyintagning 
av elever har en omläggning av vårdformerna mot ökad vård utom skola 
varit avgörande. Omläggningen baseras på intentionerna bakom 1960 
års b a r n a v å r d s l a g s t i f t n i n g . Den har lett till kortare vård
tider inom skolan och därmed till en ökad omsättning av elever. Ut
vecklingen bestäms i övrigt av resurserna för vård inom och utom skola 
och dessa är i sin tur beroende av årliga a n s l a g . I det individuella 
fallet avgör s k o l a n s s t y r e l s e när en elev överförs till vård 
utom skola. Av betydelse för vårdens utveckling är vidare t i l l g å n g 
e n p å u t b i l d a d p e r s o n a l . 

PROGNOSUNDERLAG 

Befolkningsutvecklingen 

Antalet ungdomar i åldern 12—17 år väntas minska med 15 % mellan 
åren 1963 och 1970. 
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Kriminalitet och asocialitet bland ungdom 

Ungdomsbrottslighetens utveckling under senare år kan ges en viss be
lysning med hjälp av uppgifter över antalet personer i åldern 15—17 
år, som fällts till ansvar eller fått åtalseftergift enligt 1944 års lag för 
brott enligt strafflagen utom 11 kap 10 och 11 §§ (fylleri och förargelse
väckande beteende). 

Siffrorna visar en mycket kraftig ökning fram till 1959 och antyder 
därefter snarast en tendens till minskning. 

Statistik över brottslighetens utveckling bland ungdom under straff-
myndig ålder saknas. 

Att denna del av ungdomskriminaliteten är betydande framgår av ne
danstående sammanställning (K Sveri, Ungdomsbrottsligheten 1961, 
Statistisk tidskrift 1963:3, sid 210 ff). 

Vad gäller utvecklingen av asocialitet, som inte medför straffpåföljd en
ligt brottsbalken, saknas statistik över flera av de typer av asocialitets-
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yttringar som kan leda till intagning på ungdomsvårdsskola. De för flic
kornas del vanligaste asocialitetsyttringarna — vagabondering, arbets
ovilja och sexuell vanart — torde i relativt ringa utsträckning komma 
till myndigheternas kännedom; ingen statistik föreligger heller om dessa 
fall. 

En viss uppfattning kan man kanske få av uppgifter om antalet barn 
under året (nytillkommande fall), som blivit föremål för ingripande av 
barnavårdsnämnden. Nedan redovisas dels antalet fall som blivit före
mål för förebyggande åtgärder i form av hjälpåtgärder, förmaning, 
varning, övervakning etc och dels antalet barn som blivit föremål för 
omhändertagande enligt 25 § första stycket b) och 29 § barnavårds
lagen. 

Antal barn (nytillkommande) som blivit föremål för vissa åtgärder 
av barnavårdsnämnd 

Till skillnad från de ovan anförda uppgifterna för frekvensen av 
strafflagsbrottslingar visar dessa siffror en påfallande ökning under de 
senaste åren. 

Om antalet enligt nämnda lagrum omhändertagna barn per 1 000 av 
befolkningen i åldern 10—19 år antas stiga i samma takt som under 
den redovisade perioden, och om hänsyn tas till minskningen i ålders
gruppen ifråga, kommer man till att 1970 omkring 1 700 barn skulle 
bli föremål för sådan åtgärd. Ett starkt samband kan i och för sig an
tas råda mellan antalet omhändertaganden och efterfrågan på platser 
på ungdomsvårdsskola. Som mått på asocialitetens utveckling är emel
lertid de anförda siffrorna bristfälliga. Frekvensen av åtgärderna på
verkas nämligen också av andra faktorer. 
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Utformningen och tillämpningen av den straffrättsliga och 
barnavårdande lagstiftningen 

Sedan den 1 januari 1965 gäller i viss mån nya regler för åtalseftergift 
och överlämnande till vård enligt barnavårdslagen. Dessa nya regler 
hänger samman med brottsbalkens införande. I vilken utsträckning be
stämmelserna kan komma att påverka efterfrågan av platser på ung
domsvårdsskolorna har ännu inte visat sig i praktiken. Möjligheten att 
undantagsvis döma ungdomar under 18 år till ungdomsfängelse kan 
komma att innebära någon minskning av efterfrågan av sådana platser. 
Denna tendens kan dock i sin tur motverkas av brottsbalkens syfte att i 
hög grad inskränka utrymmet för ådömande av fängelsestraff för ung
domar under 18 år. 

Antalet beviljade åtalseftergifter enligt 1944 års lag har under senare 
år minskat, såsom framgår av följande sammanställning. 

Den redovisade minskningen av antalet beviljade åtalseftergifter in
nebär i realiteten en skärpning ifråga om åklagarnas praxis att tala å 
brott, som begåtts av ungdomar under 18 år. Denna skärpning kan 
förväntas bestå under de nya bestämmelserna i brottsbalken och dess 
följdförfattningar. Detta bör dock i och för sig inte påverka efterfrågan 
på platser vid ungdomsvårdsskolorna. 

Såsom ovan redovisats har antalet barn som blivit föremål för barna
vårdsnämndernas förebyggande verksamhet väsentligt ökat. Orsaken till 
denna ökning kan vid sidan om en ökning av kriminalitet och asociali-
tet bl a vara att nämnderna tillförts större resurser för denna form av 
verksamhet. Utformningen av den förebyggande vården kan antas på
verka efterfrågan på platser på ungdomsvårdsskolorna på två sätt. I den 
mån nämnderna får möjlighet att i ett tidigare skede av ungdomarnas 
asocialitetsutveckling insätta hjälpåtgärder bör detta leda till ett minskat 
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behov av vårdplatser. I den mån nämnderna tillförs större resurser för 
uppspårande verksamhet kan detta antas leda till större efterfrågan 
på ungdomsvårdsskoleplatser. 

Barnavårdsnämndernas sätt att reagera mot annan asocialitet än kri
minalitet — exempelvis promiskuitet, vagabondering och arbetsovilja — 
är föränderligt och såväl omfattningen som arten av ingripanden mot 
yttringar av sådan asocialitet har under årens lopp varierat avsevärt. 
Ifrågavarande fluktuationer i barnavårdsnämndernas ingripanden mot 
asocial ungdom kan ha återverkningar på antalet ansökningar om plats 
på ungdomsvårdsskola. 

Vid barnavårdsnämndernas och domstolarnas val av åtgärd för att 
tillrättaföra missanpassad ungdom kan den aktuella platstillgången och 
vårdresurserna i övrigt antas spela en avgörande roll. 

En stor del av den samlade kriminaliteten i landet förblir ouppklarad. 
Av naturliga skäl föreligger ingen uppgift i vilken utsträckning denna 
kriminalitet begåtts av ungdomar. I den mån polisen tillförs större re
surser för uppspårande och brottsuppklarande verksamhet bör antalet 
lagförda ungdomar dock stiga, vilket torde medföra en ökning av plats
efterfrågan för ungdomar som bör intas på ungdomsvårdsskola. I mot
satt riktning bör de förstärkningar verka, som tillförs polisen för brotts-
bekämpande verksamhet. Någon bedömning av den framtida utveck
lingen kan dock inte göras. 

Tillgången på a n d r a v å r d m ö j l i g h e t e r vid sidan om ung
domsvårdsskolor kan antas påverka efterfrågan på platser vid skolorna. 
Såväl barnavårdsnämnderna som landstingen driver olika slag av in-
ackorderingshern för ungdom. Verksamheten vid en del av dessa hem 
gränsar till den som förekommer på ungdomsvårdsskolorna. En fortsatt 
utbyggnad av ifrågavarande hem kan leda till en framtida minskning 
av efterfrågan på vårdplatser vid ungdomsvårdsskolor. Också utbygg
naden av den psykiska barna- och ungdomsvården kan antas återverka 
på behovet av platser på skolorna. 

Vårdreformer och vårdresurser 

Av den inledande redogörelsen för de senaste årens utveckling framgick 
att antalet nyintagningar per år fördubblats sedan 1956 utan att plats
antalet behövt utökas i tillnärmelsevis samma utsträckning. Nyintag-
ningarna har inte bara motsvarat den årliga efterfrågan. Kön av vänte
fall kunde dessutom praktiskt taget avvecklas under åren 1958—61. 
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Det förekommer nu knappast någon längre väntetid för att bereda 
elev vård vid ungdomsvårdsskola. Denna utveckling sammanhänger, 
som inledningsvis framhölls, med intentionerna bakom 1960 års barna
vårdslagstiftning, innebärande att vård utom skola nu skall väljas så 
snart detta är möjligt med hänsyn till den unges beteende och behand
lingsbehov. 

Den skisserade utvecklingen har inneburit väsentliga förkortningar i 
vårdtiderna inom skolorna och en utökad verksamhet med vård utom 
skola. Utvecklingen har möjliggjorts genom att ungdomsvårdsskolorna 
under de senaste åren tilldelats väsentligt ökade anslag för vården utom 
skola. Kortare vårdtider inom skolorna förutsätter emellertid, att tiden 
på skolorna utnyttjas till en intensiv behandling av eleverna och att det 
behandlingsarbete som inletts aktivt fullföljs under elevernas vård utom 
skola. I första hand erfordras härför god tillgång till utbildad personal. 
Under senare år har ungdomsvårdsskolorna arbetat under stora svå
righeter i detta avseende. Assistentpersonalen för främst uppgifter sam
manhängande med vården utom skolan har varit otillräcklig. Långva
riga vakanser på bl a assistenttjänsterna har också uppstått. Även lä-
kar- och psykologtjänsterna har under senare år i viss utsträckning varit 
vakanta. 

Även behovet av vård- och tillsynspersonal sammanhänger med den 
utveckling av verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna, som skisserats 
ovan. På grund av de korta vårdtiderna består elevgrupperna på sko
lorna nu i långt större utsträckning än tidigare av nyintagna eller re
lativt nyintagna elever, oroliga och akut vårdbehövande, rymningsbe
nägna och i stort behov av betryggande tillsyn och individuell handled
ning under hela dygnet. Även en ökad förekomst av grava kriminali
tets- och asocialitetssymtom hos klientelet talar för behovet av fullgod 
tillsyn och övervakning över elevgrupperna på ungdomsvårdsskolorna. 

För närvarande föreligger en akut bristsituation ifråga om antalet 
tjänster för denna personalkategori. I bilaga 3 till fjolårets petita beräk
nade socialstyrelsen behovet av och tillgången på personal för de direkt 
elewårdande uppgifterna och visade genom sammanställningar behovet 
av en utökning av denna personalgrupp med 114 befattningshavare. 
Detaljerade motiveringar återfinns i den nämnda bilagan. 

Skolundervisningen för skolpliktiga barn, som är intagna vid ung
domsvårdsskola kommer inom den närmaste tiden att helt organiseras 
enligt grundskolans undervisningsplaner. Den nuvarande tillgången på 
lokaler och utrustning motsvarar dock inte behovet vid den planerade 
övergången till undervisning enligt grundskolans kursplaner. 
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Utbildningsverksamheten av elever, som avslutat sin skolgång, är inte 
tillfredsställande. I allt för stor utsträckning inskränker sig deras akti
vitet på dagarna till enbart sysselsättning utan någon planerad form av 
utbildning eller arbetsträning. För en övergång till ändamålsenlig ar-
betsprövning och arbetsträning erfordras bättre lokaler och tidsenlig 
maskinell utrustning, vilket saknas vid flera skolor. En ändamålsenlig 
arbetsträning kan även i vissa fall kräva en övergång till andra utbild
ningsgrenar än som för närvarande förekommer på skolorna. En sådan 
övergång kan även motiveras av marknadsmässiga förändringar. För 
skolorna nya yrkesområden och utbildningsgrenar torde — utan att 
detta medför större kostnader — i vissa fall kunna ge väsentligt värde
fullare möjligheter för elevernas yrkesmässiga utveckling. En pågående 
diskussion i dessa frågor i anslutning till föreliggande förslag om jord
brukens nedläggning vid vissa skolor har ännu inte lett till konkreta för
slag om lämpliga ersättningsgrenar. En viss omstrukturering i ungdoms
vårdsskolornas arbetsdrift och utbildningsverksamhet kan dock antas 
komma till stånd under den period, som föreliggande prognos avser. 

Vårdmetodiken och därmed vårdresultatet är bl a avhängig av de re
surser som tilldelas ungdomsvårdsskoleverksamheten för forskning. För 
en intensifiering av elevvården erfordras bland annat en ingående ana
lys av de olika behandlingsmetodernas inverkan på olika elevkategorier. 
För närvarande arbetar skolorna enligt metoder, som man erfarenhets
mässigt anser vara ändamålsenliga. Något vetenskapligt belägg för den
na ändamålsenlighet föreligger inte. Inte heller föreligger möjligheter att 
utan särskilda anslag för forskning tillvarata och genomföra metoder 
som baseras på nya landvinningar inom medicinens och psykologiens om
råden. Avsaknaden av kontinuerlig forskning kan leda till att vårdme
todiken inte anpassas till de krav som ändrade förhållanden i samhäl
let ställer, vilket kan återverka på vårdresultatet och därmed även vara 
betydelsefullt för utvecklingen av platsefterfrågan. 

T i l l g å n g e n p å u t b i l d a d p e r s o n a l kan väntas öka. En 
ökad intagning på socialhögskolorna liksom en ökad utbildning av psy
kologistuderande bör leda till en bättre tillgång på dessa kategorier be
fattningshavare. Det allmänna löneläget och konkurrensen i detta av
seende med angränsande arbetsfält kan dock ändra den väntade ut
vecklingen. 
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PROGNOS 

Plats- och elevantal 

Såsom ovan redovisats är efterfrågan på antalet elevplatser på ung
domsvårdsskolorna beroende av en rad svårbedömda faktorer. Vid en av
vägning av redovisade antaganden om den framtida utvecklingen synes 
stegringen i efterfrågan på platser som ägt rum under en längre tids
period komma att fortsätta. Framför allt talar asocialitetsutvecklingen 
och det ökande antalet ingripanden från barnavårdsnämnderna för ett 
sådant antagande. Den väntade befolkningsminskningen i berörda ål
dersgrupper torde inte komma att helt kunna uppväga denna ökning i 
efterfrågan på platser, övriga faktorers inverkan kan antas tillsammans 
inte komma att nämnvärt inverka på utvecklingen av behovet av vård
platser på ungdomsvårdsskolorna. 

Skolornas målsättning, att ge eleverna en lämplig miljöterapi komplet
terad med aktiva behandlingselement såsom undervisning, social fostran 
och aktivering till meningsfylld fritid, förutsätter etablering av emotio
nella kontakter mellan eleverna och personalen. Detta är en grundför
utsättning för allt behandlingsarbete, som baseras på personlig påver
kan. Den aktuella bristen på personal av skilda kategorier försvårar och 
i vissa fall omöjliggör emellertid sådana kontakter och sådan personlig 
påverkan. Den leder till att elevernas vistelse på skolorna riskerar att 
anta karaktären av förvaring i stället för att innebära den intensiva be
handling, som är nödvändig för att kunna bibehålla de korta vårdtider
na för vård inom skola och som är en förutsättning för ett vårdresultat. 
Vid en fortsatt bristsituation i detta avseende föreligger risk för att en 
kraftig försämring i vårdresultaten tvingar till en återgång till längre 
vårdtider på skolorna, vilket skulle medföra att den nuvarande takten 
på nyintagningar inte skulle kunna bibehållas. 

Under den avsedda perioden beräknas antalet årliga ansökningar om 
plats vid ungdomsvårdsskola komma att stiga något, möjligen upp till 
omkring 1 200—1 300 årligen. Redan beslutad och pågående utbyggnad 
av organisationen kommer under samma period att resultera i ett plats
antal inom organisationen på omkring 1 100. 

Socialstyrelsen önskar i detta läge inte förorda någon ytterligare ut
byggnad av antalet vårdplatser vid ungdomsvårdsskolorna. Den strävan 
mot friare vårdformer, som — även för ungdomsvårdsskolornas gravt 
belastade ungdomar — understrukits i den nya lagstiftningen bör i stäl
let på allt sätt stimuleras. Ungdomsvårdsskolorna har trots bristfälliga 
resurser lyckats åstadkomma en relativt omfattande verksamhet utanför 
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skolorna. Enligt socialstyrelsens bedömning finns goda skäl för antagan
det, att skolorna med förbättrade resurser — i synnerhet personella så
dana — skall kunna åstadkomma en ytterligare förskjutning i relatio
nerna mellan institutionsvården och den helt öppna vården av eleverna. 
Statsmakternas framtida ställningstaganden till organisationens äskan
den är emellertid avgörande för möjligheterna for en sådan fortsatt ut
veckling. 

Investeringar 

Till grund för beräkningarna av investeringar i b y g g n a d e r o c h 
a n l ä g g n i n g a r ligger dels byggnadsstyrelsens byggnadsprogram 
och 3-årsprognos, dels behov och önskemål från ungdomsvårdsskolorna 
och socialstyrelsens bedömning av dem. 

Någon utökning av antalet skolor har socialstyrelsen inte förutsatt för 
ifrågavarande tid, endast en viss omdisponering av befintliga skolor och 
förflyttning av en redan befintlig skola (Bistagårdens yrkesskola). Den 
nu rådande knappheten på platser vid yrkesskolorna kommer att elimi
neras genom att flera elever överförs till skolhemmen som en följd av 
grundskolans tillkomst. 

Socialstyrelsen förutsätter att den kvalitativa upprustningen av sko
lorna fullföljs genom nybyggnation av elevavdelningar och ombyggna
der för uppdelning av äldre avdelningar samt byggande av verkstäder, 
sjuk- och behandlingsavdelningar och lokaler för grundskolan. 

Prognosen omfattar vidare fortsatt byggnation av personalbostäder. 
För att skapa ökade sysselsättningsmöjligheter och kunna bedriva en 

planerad form av arbetsprövning och arbetsträning krävs i viss utsträck
ning en övergång till andra yrkesområden och utbildningsgrenar, vilket 
kan komma att medföra ett behov av ombyggnad av en del arbetsloka
ler. Vid de skolor där jordbruksdriften planeras att bli avvecklad krävs 
en viss upprustning av jordbruksfastigheterna för att dessa skall kunna 
användas till andra ändamål inom arbetsdriften. 

Tyngdpunkten hos dessa husbyggnadsinvesteringar väntas ligga under 
förra delen av prognosperioden. 

Vad beträffar a n s k a f f n i n g a v m a s k i n e r , a p p a r a t e r , 
t r a n s p o r t m e d e l o c h i n v e n t a r i e r beräknas kontot för 
tjänstebilar och bussar få en konstant belastning under den aktuella 
tidsperioden frånsett de båda åren 1965/66 och 1966/67, då belastning
en fördubblas p g a anskaffning av tjänstebilar vid skolorna. 

Bilparken är relativt nyupprustad och inköpen under perioden gäller 
ersättningsanskaffningar. 
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Under ovannämnda rubrik ingår delposten engångsanskaffning av in
ventarier, som avser utrustning till nya elevavdelningar, främst sjuk-
och behandlingsavdelningar och verkstadsavdelningar, samt utrustning 
av skolhemmen för grundskolans införande, bl a med audio-visuella 
hjälpmedel. Här ingår även de statliga ungdomshemmens inventarier. 

R e p a r a t i o n e r o c h u n d e r h å l l a v b y g g n a d e r o c h 
a n l ä g g n i n g a r beräknas stiga något under perioden. 

K o s t n a d e r n a f ö r r e p a r a t i o n e r o c h u n d e r h å l l 
a v m a s k i n e r e t c kan väntas bli tämligen konstanta under den 
aktuella tidsperioden utom vad beträffar jordbruksdriftens inventarier, 
för vilka kostnaderna kommer att minska i och med att vissa jordbruk 
läggs ned. En viss ökning beräknas bl a med hänsyn till behovet av att 
förnya inventarieutrustningen vid skolorna (posten inventarier under 
övriga utgifter för den egentliga skolverksamheten). Vidare väntas ut
rustningen med audio-visuella hjälpmedel i samband med grundskole
undervisningen medföra ökade underhållskostnader. 

Investeringar budgetåren 1962/63—1969/70, milj kronor 

Personal 

Personalprognosen upptar de förändringar som kan väntas: 
1) genom en ökning av assistentpersonalen i enlighet med de förslag 

som utredningen för effektivare åtgärder för vård utom skola fram
lagt i sitt under 1963 avgivna delbetänkande 
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2) genom det ökade behovet av kvalificerad nykterhetsvårdspersonal 
vid sjuk- och behandlingsavdelningama och av arbetsledare vid verk
städerna samt undervisningspersonal i anledning av grundskolans 
fullständiga genomförande inom verksamheten 

3) genom en väsentlig ökning av tillsynspersonalen baserad på en av 
socialstyrelsen verkställd undersökning av personalsituationen i vad 
avser vård- och tillsynspersonalen vid skolorna. (Bilaga nr 3 till so
cialstyrelsens petita för ungdomsvårdsskolorna 1965/66.) 

4) genom minskningen av jordbruksdriften vid skolorna 
5) genom inrättandet av de statliga ungdomshemmen enligt delbetän

kande av 1961 års utredning om effektivare åtgärder för vård utom 
skola av ungdomsvårdsskoleelever 

6) genom den planerade ökningen av antalet elevavdelningar; vårdare 
och tillsynsmän i dessa har beräknats enligt ovan under punkt 3) 
nämnda bilaga angående behovet av vård och tillsynspersonal 

7) genom vissa ytterligare kvalitativa personalförstärkningar. 
Beträffande den ökning av tillsynspersonalen som berörs i ovannämn

da bilaga 3 till årets petita bör påpekas att 10—15 av de 114 vårdar-
tjänsterna erfordras för tillämpning av föreskriften i Kungl brev den 
29 juni 1964 rörande s k mjuk arbetstidsvecka. 

Av den personal som p g a jordbruksnedläggelsen kommer att föras 
på övergångsstat har ingen avgång ur tjänsten beräknats fram till 1970. 

Skolornas bokföring planeras i framtiden bli centraliserad till social
styrelsen. Någon reducering av personalen i berörda kategorier har här 
inte gjorts, då behovet av kvalificerad kontorspersonal för övriga upp
gifter väntas öka. 

Personal 1963—1970 
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Uppgifterna för 1963 rörande antalet personer, som varit tjänstlediga 
på grund av sjukdora eller av andra personliga skäl, har baserats på sko
lornas styrelseprotokoll. Tjänstledighetsfrekvensen förutsattes oföränd
rad under prognosperioden. 

Driftkostnader 

Lönekostnadernas förändringar har beräknats på grundval av de pla
nerade personalförändringarna, ökningen av den psykologiska experti
sen på skolorna medför höjning av posten arvoden och särskilda ersätt
ningar. Beräkningarna förutsätter dessutom att de nu vakanta läkartjäns
terna på Lövsta och Ryagården blir tillsatta. Personalminskningarna 
inom jordbruket medför minskade lönekostnader. Samtliga lönekostna
der har beräknats enligt 1962/63 års löner. 

De framräknade beloppen för ö v r i g a d r i f t k o s t n a d e r grun
dar sig på de elev-, personal- och platsantalsförändringar som tidigare 
angetts samt på den utbyggda vården utom skola. Från bruttokostnader
na har dragits intäkterna under särskilda uppbördsmedel. Vidare har 
från skolornas redovisade bruttokostnader dragits kostnaderna under 
inventarier på jordbruks- och verkstadsdriften, och under inventarier på 
övriga utgifter för den egentliga skolverksamheten, vilka kostnader hän
förts till investeringar. För tjänstebilar och bussar har 75 procent beräk
nats som driftkostnader och övriga 25 procent som underhållskostnader 
under investeringar. I övriga driftkostnader inberäknas även personal
utbildningen med en tillfällig kostnadsökning under 1966/67 för kurser 
för det ökade antalet vårdare. Kostnaderna under de övriga åren beräk
nas ligga på 1965/66 års nivå. Slutligen ingår även anordnande och 
drift av provisoriska förläggningar. Kostnaderna för dessa antas kon
stanta under tidsperioden. 

Driftkostnader åren 1963—1970, milj kronor 
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Personalen den 1 oktober 1963 fördelad efter anställningsförhållanden 
och utbildning 
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DÄR SAMHÄLLET HAR SINA ODISPUTABLA SKYLDIGHETER 

Svenska nykterhetsvården 
har under senare tiden varit 
på studiebesök i Polen och 
där hämtat impulser till nya 
grepp i sitt arbete. Här en 
polsk affisch som varnar 
bilförare att förtära sprit. 

Alkoholkonsumtionen väntas sakta stiga under tiden fram till 1970 

och en fortsatt förskjutning väntas äga rum mot svagare drycker. 

Missbrukets omfattning är svår att mäta och dess samband med den 

totala alkoholkonsumtionen oklart. Bristsituationen inom nykterhets

vården är emellertid så kännbar att man kan förutse en betydande 

expansion av nykterhetsvården under prognosperioden även om miss

bruket skulle förbli oförändrat eller minska. 

Utbyggnaden väntas bli mest markerad för den öppna nykterhets

vården och särskilt vad gäller alkoholpolikliniker, rådgivningsbyråer 

och inackorderingshem. Prognosen bygger huvudsakligen på kom

munenkäten, en enkät till vårdanstalternas styrelser och socialstyrel

sens eget material. 
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I nykterhetsvårdsbyråns centralregister som syns härovan förvaras under sträng 
sekretess nära 32 000 personhandlingar rörande landets alkoholmissbrukare — 
papper som innehåller tragiska berättelser om alkoholmissbrukets förödande av 
mänskliga existenser, om roterandet mellan polismyndigheter, nykterhetsnämnder 
och anstalter. Två gånger om dagen inkommer handlingar från länsnykterhets-
nämnderna och kommunala myndigheter — det är intagnings- och överflyttnings-
ärenden, som gäller frihetsberövanden i enskilda fall. Intagningshandlingarna går 
vidare till anstalterna, men här stannar kopior av dem. Anstalterna i sin tur 
rapporterar om hur det går i fortsättningen. 

Prognosen räknar med en platsminskning på de allmänna vårdanstal
terna med ca 130 platser under 1966—1970, medan antalet platser på 
enskilda vårdanstalter väntas öka under samma period med ca 370 
vårdplatser. Utvecklingen ligger i linje med den förskjutning från 
tvångsmässig till frivillig vård som eftersträvas. 

Prognosen stannar vid en ökning med 50 vårdplatser i inackorde
ringshem, vilket innebär att vårdplatsantalet 1970 beräknas bli 800. 
Inackorderingshemmens utbyggnad väntas medföra minskad belast
ning av den slutna vården. 

128 



Nykterhetsvården 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

Den svenska nykterhetsvården erhöll sin nuvarande utformning i sam
band med motboksreformen år 1955. Reformen återverkade som bekant 
i en kraftig ökning av rusdryckskonsumtionen och fylleriet. Spritkonsum-
tionen per invånare över 15 år steg med 30 % mellan 1954 och 1956; 
fylleriet (antal förseelser) mer än fördubblades under samma tid. Från 
år 1956 har en påtaglig nedgång skett. Spritdryckskonsumtionen ligger 
för närvarande på ungefär 1954 års nivå, medan fylleriet är ungefär 
60 % högre än år 1954. 

Nykterhets vårdslagens ikraftträdande (den 1 oktober 1955) i förening 
med det efter restriktionssystemets avskaffande ökade spritmissbruket 
åstadkom en snabb stegring i antalet ingripanden från nykterhetsnämn-
derna. Antalet personer, med vilka nykterhetsnämnd tagit befattning, 
steg oavbrutet från 39 000 år 1954 till 86 000 år 1961. Vid en jämfö
relse mellan de båda åren måste givetvis den nya nykterhetsvårdslagens 
vidgade ingreppsområde uppmärksammas. År 1962 inträffade en minsk
ning med 3 600 personer, vilken åtminstone i någon mån får tillskrivas 
den nya barnavårdslagens ikraftträdande (1 januari 1961). Denna lag 
överlåter nämligen förstahandsansvaret för alkoholmissbrukare under 21 
år på barnavårdsnämnderna. Preliminära siffror för år 1963 visar en 
fortsatt nedgång med nära 5 000 personer, sannolikt beroende på den 
under året pågående arbetskonflikten vid Vin- och Spritcentralen. An
talet är därmed nere i omkring 79 000 personer. 

Antalet personer, som intagits på allmänna vårdanstalter för alkohol
missbrukare, steg från 1 452 år 1954 till 2 835 år 1960. Därefter skedde 
en minskning till 2 679 år 1962. År 1963 ökade antalet ånyo till 2 806, 
och beräkningar för år 1964 tyder på att ökningen fortsatt. 

Antalet vårdplatser på allmänna anstalter uppgick den 31 december 
1954 till 1 104. De följande årens omfattande utbyggnad höjde antalet 
till 2 143 år 1961. De senaste åren har antalet nedbringats och är nu 
(den 31 december 1964) 2 113. Att antalet intagna kunnat öka sam
tidigt med att vårdplatsantalet minskat, förklaras med att vårdtiderna 
gjorts kortare. Vårdtidernas förkortande beror främst på den höga efter
frågan på vårdplatser. Antalet vårdplatser på enskilda anstalter ökade 
från 21 år 1954 till 458 (den 31 december) 1964. 

Nykterhetsnämndernas i statsbidragsansökningarna redovisade utgif
ter nära femdubblades 1954—1963. Deras totala utgifter uppgick år 
1963 till 36 925 000 kronor. Bland de största utgiftsposterna märks lö
ner och arvoden (18,8 milj kronor). 
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VILKA FAKTORER BESTÄMMER VÅRDENS OMFATTNING? 

Alkoholmissbrukets omfattning har primär betydelse för behovet av nyk
terhetsvård. Missbrukets omfattning sammanhänger med konsumtionens 
omfattning, som i sin tur påverkas av sådana faktorer som pris- och in
komstutvecklingen, förändringar i befolkningsstrukturen (ålders- och yr
kesfördelning m m ) och i rusdrycksförsäljningslagstiftningen, förekoms
ten av upplysnings- och propagandaverksamhet samt en rad övriga fak
torer av sociologisk och (social) psykologisk natur. 

En faktor av väsentlig betydelse för nykterhetsvårdens omfattning är 
vidare nykterhetsvårdslagstiftningens utformning. Den påverkar både 
vårdorganens benägenhet och deras möjligheter att inskrida mot miss
bruket. 

Statens roll som anslagsbeviljande myndighet är också av stor bety
delse för nykterhetsvårdens utveckling. 

En tredje faktor av betydelse är nykterhetsnämndernas benägenhet att 
inom den gällande lagstiftningens ram ingripa mot missbruket. Denna 
benägenhet påverkas som nyss sagts i hög grad av lagstiftningens utform
ning, men vårdens effektivitet och omfattning kan variera avsevärt inom 
de gränser lagstiftningen uppdragit. Kommunernas aktivitet och initiativ 
har avgörande betydelse för nykterhetsvårdens utveckling. 

Allmänhetens på senare år genom upplysning ökade kunskap om nyk
terhetsvårdens vårdresurser, utbyggnad och differentiering av vårdresur
serna har kraftigt ökat efterfrågan på frivillig vård. Vårdens effektivitet 
och omfattning är vidare beroende på tillgången till utbildad personal. 
Huvudmännens — statens och kommunernas — villighet att ställa resur
ser till nykterhetsvårdens förfogande båtar föga, om vårdapparaten inte 
kan bemannas med kvalificerad personal. Nykterhetsvårdens inriktning 
mot intensifierad, individuell behandling har på senare år kraftigt ökat 
efterfrågan på både personalens numerär och dess utbildning. 

PROGNOSUNDERLAG 

Alkoholmissbrukets utveckling 

När det gäller att som underlag för en prognos under åren fram till år 
1970 för nykterhetsvården bedöma alkoholmissbrukets sannolika utveck
ling, står man inför den svårigheten, att någorlunda preciserade mät
ningar av alkoholmissbrukets omfattning saknas, som skulle göra det 
möjligt att följa utvecklingen de senaste åren och studera dess samband 

130 



med bakomliggande faktorer, vilkas utveckling det skulle vara lättare att 
förutse. Man brukar emellertid utgå från att ett relativt nära samband 
föreligger mellan alkoholkonsumtionens utveckling och missbrukets ut
veckling. Konsumtionsutvecklingen är väl känd och dess samband med 
åtminstone vissa bakomliggande faktorer har varit föremål för en rad 
undersökningar. I det följande skall därför konsumtionsutvecklingen nå
got beröras och dess samband med missbruket diskuteras. 

Konsumtionsutvecklingen 

En undersökning av alkoholkonsumtionens omfattning, sammansättning 
och förändringar kan lämpligen ta år 1954, det sista motboksåret, till ut
gångspunkt. 

Tab. 1. Total förbrukning av ren alkohol per invånare över 15 år 

Bland alkoholdryckerna anses särskilt spriten väsentligt medverka till 
uppkomsten av missbruk. 

Tab. 2. Förbrukning av ren alkohol i form av spritdrycker per invånare över 15 år 

Tab 2 visar, att spritdryckskonsumtionen ligger lägre än 1954 och att 
ökningen sedan 1958 varit lägre än för den totala konsumtionen. 

Minskningen år 1963 förklaras av den under våren pågående arbets-
konflikten vid Vin- och Spritcentralen. 

Spritdryckernas minskade andel i den totala konsumtionen belyses vida
re i tab 3. 
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Tab. 3. Procentuell fördelning på olika alkoholdrycker av förbrukningen av ren 
alkohol 

Ölets ökade andel år 1963 förklaras väsentligen av den nyssnämnda 
arbetskonflikten vid Vin- och Spritcentralen. 

Av stor betydelse för alkoholkonsumtionens förändringar är prisutveck
lingen för alkoholdryckerna samt inkomstutvecklingen. De belyses i tab 
4 med hjälp av indexserier. 

Tab. 4. Konsumentprisindex (totalindex och delindex för spritdrycker, vin och 
öl) samt löneindex och inkomstindex 

Löneindex avser timförtjänsten för arbetare inom egentlig industri. In
komstindex avser hushållens disponibla inkomst dividerad med den to
tala folkmängden (vid årets utgång). 

Prisindexserien för spritdrycker steg fram till 1960 betydligt snabbare 
än konsumentprisindex och låg under åren 1958—1960 inte oväsentligt 
över indextalen för genomsnittsinkomsten. Priserna på vin och öl hade 
däremot 1960 stigit ungefär lika mycket som konsumentpriserna i öv
rigt. Den totala alkoholkonsumtionen (per invånare över 15 år) höll sig 
åren 1958—1960 vid eller under 1954 års nivå. Spritdryckernas andel av 
konsumtionen minskades framför allt före men också under denna 
period. Sedan år 1960 har priserna på spritdrycker och vin stigit i sam-
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ma takt som konsumentpriserna i övrigt (14 %) och ölpriset obetydligt 
mer (16 %). Inkomstnivån har samtidigt stigit med mer än det dubbla 
(34 % ) . Den totala alkoholförbrukningen (per invånare över 15 år) 
har stigit omkring 13 %, men spritdryckernas andel har de senaste åren 
fortsatt att sjunka. 

Prognosen utgår från att alkoholdryckernas pris kommer att stiga nå
got snabbare än den allmänna prisnivån. Oaktat denna prisstegring vän
tas alkoholkonsumtionen sakta stiga och förskjutningen mot svagare dryc
ker fortsätta. Det torde vara realistiskt att räkna med att en allmän 
standardhöjning i någon mån ger utslag i en ökad alkoholkonsumtion. 
Det är vidare känt, att alkoholkonsumtionen i städer och tätorter är 
större än på landsbygden, varför bl a även en fortsatt urbanisering torde 
verka höjande på alkoholförbrukningen. Andra faktorer bland vilka kan 
nämnas upplysning och propaganda kan väntas verka återhållande på 
konsumtionsökningen. 

Alkoholmissbruk 

Ett mått — om än föga tillfredsställande — på alkoholmissbrukets om
fattning kan fyllerifrekvensen sägas utgöra. På fyllerifrekvensen inverkar 
inte bara alkoholkonsumtionen utan även sådana faktorer som polisöver
vakningens organisation (täthet), effektivitet och praxis i fråga om in
gripanden. 

Tab. 5. För fylleri sakfällda personer per 1 000 invånare över 15 år 

År 1964 steg fyllerifrekvensen, av preliminära uppgifter att döma, upp 
till 1960 års nivå men hade inte samma omfattning som 1961. 

Andelen förstagångsfyllerister (personer som inte tidigare straffats för 
fylleri) har de senaste åren varit drygt 40 procent. 

Ett mått på det upprepade fylleriets omfattning utgör också antalet fyl
leriförseelser per person som begått fylleri. 
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Tab. 6. Antal avdömda fylleriförseelser per person som sakfällts för fylleri 

Då återfallsfylleristerna ofta beviljas åtalseftergift, påverkar de endast 
till en del statistiken över avdömda fylleriförseelser. Uppgift om antalet 
fylleriomhändertaganden i förhållande till antalet dömda personer finns 
fram till år 1963 endast för städerna. Av de i hela landet gjorda 102 000 
omhändertagandena år 1963 föranledde 72 % fällande dom, 15 % be
viljades åtalseftergift och 13 % skedde på enskilt område. 

Av betydelse för beräkningen av fylleriets omfattning i framtiden är fyl
leriförseelsernas fördelning på ålder och kön. 

Tab. 7. Antal fylleriförseelser per 1 000 invånare av motsvarande ålder och kön 

Fylleriets åldersfördelning har efter motboksreformen genomgått den 
påtagliga förändringen, att ungdomsfylleriet kraftigt ökat. De senaste 
årens siffror tyder på en stagnation. Prognosen räknar därför inte med 
ytterligare någon imera betydande ökning av ungdomsfylleriet. 

En viss ökning i andelen kvinnliga fyllerister har iakttagits på senare 
år, men denna ökning väntas inte nämnvärt påverka det totala fylleriets 
omfattning. 
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Fylleriförseelsernas antal är till stor del ett uttryck för alkoholmissbru
kets omfattning men är, som redan framhållits beroende även av poli
sens antal, organisation, praxis för ingripande etc. Då den uppgång i 
fylleriet som noteras vid jämförelse med 1954, inte enbart kan förklaras 
av en motsvarande uppgång i alkoholkonsumtionen, torde en ökad ef
fektivitet och benägenhet hos polisen att ingripa mot fylleri ha kommit 
till stånd. Vidare torde den fortskridande urbaniseringen ha spelat in; 
fylleriet förekommer till större del än tidigare i tätbebyggelse. Att spri
ten i och med motboksreformen blev lättillgängligare för missbrukarna 
och att langarspriten samtidigt sjönk i pris är också faktorer att räkna 
med. Prognosen utgår ifrån att polisens effektivitet och benägenhet att 
ingripa mot fylleri kommer att öka de närmaste åren. Om gatufylleriet 
hänger samman med spritkonsumtionens omfattning, vilket prognosen 
antar, och om spritkonsumtionen ökar något, vilket likaledes antas, kan 
en ökande effektivitet hos polisen väntas bidra ytterligare till stigande 
fyllerisiffror. 

En statlig utredning överväger för närvarande att föreslå fylleristraf
fets avskaffande. Prognosen har inte sökt bedöma konsekvenserna av ett 
sådant beslut. 

Samband mellan alkoholmissbruk och nykterhetsvård 

Försöken att spåra samband mellan alkoholmissbrukets och nykterhets
vårdens omfattning möter svårigheter redan däri, att tillfredsställande 
mått på alkoholmissbruket saknas. Finns det något samband mellan fyl
leriförseelserna och nykterhets vården? 

Fylleriförseelserna anmäls till vederbörande nykterhetsnämnd (10 § 
nykterhetsvårdslagen). En fyllerianmälan föranleder undersökning och 
eventuellt åtgärd från nykterhetsnämndens sida. Upprepade fylleriför
seelser kan också, om någon i lagens mening är hemfallen åt alkohol
missbruk, utgöra grund för tvångsåtgärder (15 § nykterhetsvårdslagen). 

En person, som för första gången begår en fylleriförseelse, blir i första 
hand föremål för endast den öppna nykterhetsvårdens åtgärder, men om 
fylleriförseelserna ofta upprepas, kan det bli fråga om att ta även den 
slutna vårdens resurser i anspråk (intagning på allmän vårdanstalt för 
alkoholmissbrukare). En framtida ökning av frekvensen förstagångsfyl-
lerister skulle sålunda främst belasta den öppna nykterhetsvården, medan 
en motsvarande ökning av det upprepade fylleriet även kan tänkas för
anleda en ökad efterfrågan på platser på vårdanstalterna. Den framtida 
fördelningen på förstagångs- och upprepat fylleri kan inte med någon 
grad av säkerhet förutsägas, varför prognosen utgår från oförändrad för-
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delning. Detsamma gäller om förhållandet mellan antalet fylleriförseel
ser och antalet personer som begått förseelser. Relationen har de senaste 
åren varit konstant (tab 7) och väntas de närmaste åren förbli oför
ändrad. 

I samband med motboksreformen trädde nu gällande nykterhetsvårds-
lag i kraft. Den ålägger de kommunala nykterhetsnämnderna skyldighet 
att ingripa på ett tidigare skede av alkoholmissbruk än tidigare lag. De 
inledande åtgärderna, som kallas hjälpåtgärder, består i t ex stöd och 
hjälp för anskaffande av bostad och arbete, ordnande av medicinsk be
handling m m. Visar sig dessa åtgärder otillräckliga och är missbruka
ren i lagens mening hemfallen åt alkoholmissbruk, kan han ställas un
der övervakning. I sista hand kan tvångsintagning på allmän vårdanstalt 
förekomma. 

Tab. 8. Antal personer med vilka kommunal nykterhetsnämnd tagit befattning 
per 1 000 invånare över 15 år 

Den minskning som inträffade 1962 kan åtminstone delvis förklaras 
av den nya barnavårdslagens ikraftträdande (1 januari 1961). Den kraf
tiga nedgången 1963 torde till avsevärt mindre del kunna förklaras här
med, medan däremot arbetskonflikten vid Vin- och Spritcentralen torde 
ha haft åtskilligt större betydelse. 

Tab. 9. Procentuell fördelning på åtgärd av totala antalet personer med vilka 
nykterhetsnämnd tagit befattning 

Det kan ha sitt intresse att jämföra fyllerisiffrorna med antalet perso
ner, varmed nykterhetsnämnd tagit befattning. 
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Tab. 10. Antalet personer som dömts för fylleriförseelse och antalet personer 
varmed nykterhetsnämnd tagit befattning: förändring i procent i förhållande till 
föregående år 

De t torde vara svårt att spåra något samband i de angivna siffrorna. 

Antalet fyllerifällda personer minskade kraftigt 1957—58; ingen mot

svarande minskning i antalet nykterhetsvårdsfall registrerades. In te hel

ler i 1959 och 1960 års förändringar finner man något samband. År 1961 

däremot kan m a n anta, at t de båda faktorernas relativt kraftiga ökning 

har samband med varandra (a t t fylleriförseelsernas ökning ökat antalet 

nykterhetsvårdsfall). För senare år är jämförelser vanskliga på grund av 

barnavårdsnämndernas befattning med personer under 21 år. 

Det vore av stort intresse at t veta, hu r stor andel av d e fall, med vilka 

nykterhetsnämnd för första gången tar befattning, som utgör anmälan 

om fylleriförseelser. Sådana siffror saknas, men beträffande Stockholm 

och Göteborg finns andelen fylleriförseelser av samtliga anmälningar 

(inklusive »egen anmälan») redovisad. 

Tab. 11. Relativa (i procent) andelen fylleriförseelser av samtliga till nykterhets
nämnderna i Stockholm och Göteborg anmälda personer (även spontant hjälp
sökande) 

H u r förhållandena är i landet i övrigt är inte bekant. Det vore vidare 

av intresse at t veta, hu r stor del av de till nykterhetsnämnderna inkom

na anmälningarna, som föranleder undersökning, men sådana uppgifter 

saknas. Det bör tilläggas, at t antalet personer med vilka nykterhets

n ä m n d tagit befattning, ingalunda utgör något tillfredsställande må t t på 

omfattningen av nämndernas verksamhet. 

Något samband mellan alkoholkonsumtionen och den öppna nykter

hetsvården kan knappast spåras. 
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Omfattningen av vården vid de allmänna vårdanstalterna 

Länsstyrelsen beslutar om intagning på allmän vårdanstalt för alkohol
missbrukare. Omfattningen av vården vid de allmänna vårdanstalterna 
är väsentligen beroende av 1. alkoholmissbrukets omfattning, 2. gällan
de lagstiftning, 3. nykterhetsnämndernas resurser inom den öppna och 
halvöppna vårdsektorn, 4. nykterhetsnämndernas skiftande benägenhet 
att ansöka om tvångsintagning, 5. tillgången till enskilda vårdhems
platser samt 6. vårdbehövandes benägenhet att frivilligt söka anstalts
vård. 

Tab. 12. Antal länsstyrelsebeslut om tvångsintagning på allmän vårdanstalt för 
alkoholmissbrukare: absoluta tal samt per 1000 invånare över 15 år 

Ett länsstyrelsebeslut om tvångsintagning behöver inte omedelbart 
verkställas, villkorligt anstånd kan beviljas. Förverkas anståndet sker in
tagning. 

Intagning på allmän vårdanstalt sker efter ansökan hos socialstyrelsen 
om vårdplats. Socialstyrelsen anvisar vårdplats under hänsynstagande till 
den vårdbehövandes situation och förutsättningar. 

Tab. 13. Antal ansökningar hos socialstyrelsen om vårdplats på allmän vårdan
stalt: absolut antal samt per 1 000 invånare över 15 år 

Socialstyrelsens möjligheter att anvisa vårdplatser är beroende av an
talet vårdplatser och av vårdtidernas längd. 
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Tab. 14. Antal vårdplatser på allmän vårdanstalt: absolut antal samt per 1 000 
invånare över 15 år 

Inte alla intagningar på allmän vårdanstalt är tvångsmässiga; unge
fär 30 % utgör frivilliga sådana. Andelen frivilliga vårdtagare har ökat 
på senare år. En minskning i antalet länsstyrelsebeslut behöver därför 
inte betyda en minskning i antalet ansökningar om vårdplats eller i an
talet intagna. 

Tab. 15. Antalet intagna på allmän vårdanstalt: absolut antal samt per 1 000 
invånare över 15 år 

Andelen kvinnor av totala antalet intagna är låg; antalet intagna 
kvinnor har de senaste åren uppgått till omkring 100 per år. 

Omfattningen av vården vid de enskilda vårdanstalterna och 
inackorderingshemmen 

Förutom de allmänna vårdanstalterna, som kan vara statliga eller er-
kändaj finns också enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare. En
dast på allmänna anstalter kan tvångsintagning ske och vårdtagaren kan 
lämna anstalten endast efter beslut av dess styrelse eller föreståndare. 
På en enskild anstalt däremot är vården helt frivillig, och vårdtagaren 
kan, närhelst han så Önskar, lämna anstalten. 

Bestämmande för omfattningen av vården på de enskilda vårdanstalter
na och inackorderingshemmen är en strävan inom nykterhetsvården att 
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förlägga tyngdpunkten till öppen och frivillig vård, av chefen för social
departementet i 1957 års statsverksproposition formulerad på följande 
sätt: »Enligt min mening är det av stor vikt, att nykterhetsnämndernas 
verksamhet ytterligare utvidgas och intensifieras, framför allt genom 
ökad användning av åtgärder inom den öppna vårdens ram, såsom po-
liklinisk vård och andra åtgärder av förebyggande art. En sådan utveck
ling är nödvändig för att det skall bli möjligt att förverkliga ett av de 
huvudsakliga syftemålen med den nya lagen om nykterhetsvård, näm
ligen att åstadkomma en förskjutning av tyngdpunkten inom nykterhets
vården från anstaltsvård till förebyggande öppen vård på ett tidigt sta
dium av alkoholmissbruk.» 

Tab. 16. Antal vårdplatser på enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare: 
absolut antal samt per 1 000 invånare över 15 år 

Några siffror, som belyser efterfrågan på vårdplatser pä de enskilda 
vårdanstalterna finns inte, men enligt uppgift från anstalterna förelig
ger en mycket stor efterfrågan på vårdplatser. 

En form av halvöppen vård utgör inackorderingshem, som på senare år 
börjat uppföras i allt större utsträckning. Vårdplatsantalet på dessa ut
gjorde vid ingången av år 1964 268 och vid ingången av år 1965 298. 

Inom nykterhetsvården har på senare år antalet alkoholpolikliniker och 
rådgivningsbyråer ökat kraftigt. Vid utgången av år 1964 fanns 82 så
dana. Till driften av dessa erhåller kommunerna statsbidrag med 75 pro
cent av kostnaderna. Antalet vid dessa behandlade personer är inte känt. 
Visserligen efterfrågades sådana uppgifter i kommunenkäten, men de 
lämnade siffrorna är uppenbart oriktiga (i flera fall har kommunerna 
redovisat antal besök) och kan inte godtas. Säkert är emellertid, att des
sa vårdorgan kommit att fylla en allt viktigare uppgift inom den öppna 
nykterhetsvården. 
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Samband mellan alkoholkonsumtion och sluten vård 

Finns det något samband mellan alkoholkonsumtionens storlek och efter
frågan på nykterhetsvård? Sannolikt — och på lång sikt — föreligger 
ett sådant samband, men det är svårt att belägga med tillgänglig stati
stik. Medan alkoholkonsumtionen totalt (tab 1) ökat omkring 10 pro
cent och spritdryckskonsumtionen (tab 2) ligger ungefär oförändrad på 
1954 års nivå, har efterfrågan på nykterhetsvård, sådan den registreras 
i antalet fall med vilka nykterhetsnämnd tagit befattning (tab 8) och 
antalet ansökningar till socialstyrelsen om vårdplats på allmän vårdan
stalt (tab 14), nära fördubblats. Denna ökning i vårdens omfattning för
klaras sålunda inte av en motsvarande ökning av alkoholkonsumtionen. 
Här är det uppenbarligen i första rummet ändringar i lagstiftningen och 
en medveten upprustning av nykterhetsvården, som förklarar dess kraf
tiga expansion. 

Mellan alkoholmissbruk och efterfrågan på nykterhetsvård bör rim
ligtvis finnas ett samband. Men dess existens låter sig inte heller statis
tiskt påvisas. Dels skiftar från tid till annan och från person till annan 
uppfattningarna om vad som är alkoholmissbruk (skillnader kan före
ligga mellan lagstiftningens, läkarnas och allmänhetens beskrivning av 
vad som skall betraktas som alkoholmissbruk), dels saknas en tillfreds
ställande metod att mäta missbruket. Det kan inte mätas vare sig med 
fylleristatistiken eller med uppgifter om nykterhetsvårdens omfattning. 

Andra faktorer som bestämmer utvecklingen 

På kort sikt är de kommunala myndigheternas inställning avgörande för 
nykterhetsvårdens utveckling. På längre sikt blir missbrukets utveckling 
och nykterhetsvårdslagstiftningen avgörande. Prognosen utgår från att 
samhällets behov av att eliminera alkoholmissbrukets skadeverkningar 
ännu är långt ifrån tillgodosett, och att därför en kraftig efterfrågan på 
nykterhetsvård kommer att föreligga de närmaste åren. De krav på re
surser inom framför allt den öppna vården, som nykterhetsvårdslagen 
ställer, har ännu långt ifrån tillgodosetts. En utbyggnad av den öppna 
vården skulle i större utsträckning än för närvarande kunna bekämpa 
det dolda missbruk, om vars omfattning kännedom saknas. Efterfrågan 
på nykterhetsvård bedöms i dagens läge vara så stort att en utbyggnad 
av nykterhetsvården i oförändrad takt skulle erfordras, även om alkohol
missbruket de närmaste åren skulle minska. Däremot kan en ökning av 
alkoholmissbruket tänkas nödvändiggöra en snabbare utbyggnad, än 
som förutsetts i prognosen. 
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Inom sjukvårdens ram förekommer i relativt stor omfattning vård av 
alkoholmissbrukare. Det ter sig sannolikt, att denna vård till sin omfatt
ning ökat på senare år (tillförlitlig statistik saknas). Det är vidare san
nolikt, att denna ökning fortsätter. På senare år har nämligen en för
ändring i allmänhetens attityd till alkoholmissbruket kunnat iakttas, 
innebärande större villighet att spontant söka vård. Såväl den öppna 
som den slutna nykterhetsvårdens utveckling under de närmaste åren 
torde komma att karaktäriseras av en kraftigare anknytning till sjukvår
den och ökade krav på sjukvårdsmässiga resurser i nykterhetsvårdens be
handlingsarbete. 

I bedömningen av nykterhetsvårdens framtida utveckling har uppgif
terna om de senaste årens utveckling stor betydelse i den mån utveck
lingstendenser klart kan utläsas. I föreliggande prognos stöder sig be
dömningen av den öppna vårdens utveckling huvudsakligen på kom
munenkäten. Som underlag för uppgifterna om nykterhetsnämndernas 
personal tjänar därjämte en enkät, som socialstyrelsen företog hösten 
1963. 

För de statliga anstalterna svarar staten ensam. De erkända och en
skilda anstalterna samt inackorderingshemmen är för sin tillkomst bero
ende av villighet hos kommuner och andra huvudmän att ställa sig som 
anordnare av anstalten. För sin tillkomst, utbyggnad och drift är an
stalterna och inackorderingshemmen vidare helt beroende av statliga bi
drag och lån. Inackorderingshemmen erhåller statsbidrag till sin drift 
med 75 procent av nettokostnaderna, medan de erkända och enskilda 
vårdanstalterna erhåller nära 100 procent. Den slutna vårdens utveck
ling styrs sålunda av staten i långt större utsträckning än den öppna 
vårdens. I föreliggande prognos har socialstyrelsens egen bedömning av 
den slutna vårdens framtida utveckling kompletterats och i någon mån 
korrigerats med uppgifter ur en sommaren 1964 företagen enkät till an
stalternas styrelser. 

Enligt direktiven för prognosarbetet förutsätts ingen ändring ske i 
gällande lagstiftning. Dock har hänsyn tagits till den nya brottsbalkens 
ikraftträdande, vilket väntas medföra att ett större antal alkoholbrotts
lingar än tidigare överlämnas till nykterhetsvård. Inte heller beträffan
de behandlingsmetodiken förutsätts någon ändring ske. 
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PROGNOS - METOD OCH RESULTAT 

Som redan tidigare nämnts bedöms efterfrågan på nykterhetsvård vara 
så stor för närvarande, att en betydande utbyggnad av nykterhetsvården 
kommer att te sig nödvändig under prognosperioden, även om alkohol
missbruket skulle minska de närmaste åren. Skulle däremot alkoholmiss
bruket öka mer än väntat, kan en snabbare utbyggnadstakt bli erforder-

lig. 
Prognosen bygger huvudsakligen på två under sommaren och hösten 

1964 gjorda enkäter: en till vårdanstalternas styrelser och en till samt
liga landets kommuner. I den mån enkätresultaten varit otillräckliga för 
den framtida bedömningen eller uppvisat resultat, som visat sig osäkra 
eller tveksamma, har självständiga beräkningar utförts på socialstyrelsen. 
Fortsättningsvis redovisas särskilt varje på socialstyrelsens egna beräk
ningar grundad avvikelse från enkätresultaten. Beträffande statliga an
stalter och länsnykterhetsnämnder har socialstyrelsens egna beräkningar 
uteslutande följts. Vârdplatsantalet på de allmänna vårdanstalterna kan 
med tämligen hög grad av säkerhet förutses för de närmaste åren. Un
derlag för denna beräkning är föreliggande planer på ny- och tillbyggnad 
respektive nedläggning av vårdplatser och anstalter. God överensstäm
melse har rått mellan anstaltsenkätens uppgifter och hos socialstyrelsen 
i dess planeringsverksamhet uppgjorda beräkningar. 

Beträffande de enskilda vårdanstalterna är beräkningarna mindre säk
ra. Enkätsvarens uppgifter, som avser endast nu befintliga vårdanstalter, 
har kompletterats med uppgifter, som härrör från inkomna framställ
ningar om anordningsbidrag, samt förekommande överläggningar med 
och förfrågningar från blivande huvudmän. 

Under tiden 1960—1965 (ingången av åren) ökade vårdplatsantalet 
på allmänna vårdanstalter med 90 platser (18 per år). Under den föl
jande femårsperioden räknar prognosen med en minskning på 129 plat
ser (26 per år). På de enskilda anstalterna har vårdplatsantalet 1960— 
1965 ökat med 147 platser (29 per år) . Under den följande femårs
perioden räknar prognosen med en ökning på 369 vårdplatser (74 per 
år). Skillnaden mellan de allmänna och enskilda anstalterna ligger i 
linje med den utveckling från tvångsmässig mot frivillig vård som efter
strävas. 

Vårdplatsantalet på inackorderingshem (och övergångshem) steg un
der åren 1960—1964 med 27 platser (5 per år). I kommunenkäten be
räknas vårdplatsantalet under den följande sexårsperioden öka med 748 
platser (125 per år). Visserligen förklaras att man 1970 räknar med ett 
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Beträffande INVESTERINGAR i byggnader för statliga vårdanstalter har 
prognosunderlaget utgjorts av beräkningar, som utförts på byggnadssty
relsen. Beträffande erkända och enskilda anstalter har enkäten till an
staltsstyrelserna följts. 

I kommunenkäten har byggnadskostnaden för inackorderinghem (och 
övergångshem) beräknats till i medeltal 39 800 kronor per vårdplats. 
Efter genomgång av 8 hösten 1964 aktuella projekt fann socialstyrelsen 
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behov av 1 658 fler vårdplatser än man räknar med att då förfoga över, 
och visserligen förklarar 78 kommuner, i vilka för närvarande inte finns 
något inackorderingshem, att de planerar att bygga sådant, men lik
väl ter sig med hänsyn till den tid som erfordras för att förverkliga före
kommande byggnadsprojekt den angivna ökningen orealistiskt hög. So
cialstyrelsen har i sina beräkningar stannat vid en ökning med 502 vård
platser (84 per år), vilket innebär, att vårdplatsantalet 1970 beräknas 
vara 800. Inackorderingshemmens utbyggnad kan väntas medföra mins
kad belastning på den slutna vården. Det bör tilläggas, att de anförda 
siffrorna avser statsbidragsberättigade vårdplatser. Det är inte sannolikt 
att några inackorderingshem utan statsbidrag kommer att uppföras un
der prognosperioden. För närvarande finns i landet inte statsbidragsbe
rättigade inrättningar med sammanlagt ett 20-tal platser. 

Tab. 17. Vårdplatsantal 1963—70 



medelkostnaden för nybyggnad ligga på omkring 42 000 kronor per vård
plats och för ombyggnad på omkring 9 000 kronor. Då endast omkring 
en femtedel av då föreliggande byggnadsprojekt skulle nybyggas, erhölls 
en mycket låg medelkostnad per vårdplats, 15 000 kronor. Kommunen-
iäten tyder sålunda på en åtskilligt högre andel nybyggnad. Prognosen 
utgår från den i kommunenkäten framräknade medelkostnaden, 39 800 
kronor, avrundat till 40 000 kronor. Till och med 1965 har kommun
enkätens uppgifter följts. Då prognosen räknar med en lägre tillbygg-
nadstakt under perioden 1966—1970 än vad som angivits i enkäten, har 
investeringarna i byggnader anpassats efter det lägre vårdplatsantal, var
med prognosen räknar ( 354 nya platser). Sålunda beräknas investering
arna i byggnader under perioden 1966—1970 uppgå till (40 000x354 
= ) 14 160 000 kronor. 

Investeringar i byggnader för alkoholpolikliniker (och rådgivnings
byråer) har redovisats i enlighet med kommunenkäten. 23 kommuner, 
vilka saknar alkoholpoliklinik, planerar att inrätta sådan före 1970. Pro
gnosen räknar med att några flera kommer att byggas än som för närva
rande planeras och utgår från att fem nya polikliniker kommer att byg
gas varje år fram till 1970 (sammanlagt 30 polikliniker). 

Beträffande reparation och underhåll av inackorderingshem har kom
munenkäten följts till och med 1965. Det framgår av denna att under
hållskostnaden för åren 1963 och 1964 uppgick til] 224 respektive 280 
kronor per vårdplats vid årets ingång. Är 1965 beräknas kostnaden bli 
362 kronor. För nybyggda fastigheter (yngre än 8 år) räknar byggnads
styrelsen med underhållskostnader motsvarande 0,5 procent av byggnads
värdet. Om man anger byggnadsvärdet till 40 000 kronor per vårdplats, 
skulle enligt denna metod underhållskostnaden per vårdplats uppgå till 
200 kronor. Då enkäten räknar med en mycket hög andel nybyggnader, 
torde underhållskostnaderna kunna beräknas till omkring 225 kronor 
per vårdplats. I prognosen har underhållskostnaden beräknats på detta 
belopp, varvid antagits att den väntade vårdplatsökningen fördelar sig 
jämnt över perioden. 

I kommunenkäten har kostnaden för anskaffning av inventarier till 
inackorderingshem angetts till 2 miljoner kronor för perioden 1966—• 
1970, motsvarande 3 500 kronor per ny vårdplats. Detta belopp har mul
tiplicerats med det lägre antal nya platser, varmed prognosen räknar. 

Medelkostnaden för underhåll av inventarier var 1963 och 1964 182 
kronor per vårdplats. Detta tal har legat till grund för beräkningen av 
kostnaderna 1966—1970, varvid antagits att vårdplatsökningen fördelas 
jämnt under perioden. 
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Även beträffande PERSONAL har kommunenkäten liksom enkäten till an
staltsstyrelserna huvudsakligen följts; uppgifterna för perioden 1966— 
1970 har dock beträffande inackorderingshemmen anpassats till den 
lägre utbyggnadstakt varmed prognosen räknar. Därvid har personal
tätheten bibehållits oförändrad i förhållande till vårdplatsantalet. För 
1970 har vissa avvikelser från kommunenkäten gjorts beträffande social 
chefspersonal, assistenter, kuratorer samt läkare och psykologer vid al
koholpolikliniker. Av någon anledning uppvisar här kommunenkäten 
lägre personaltäthet för dessa personalkategorier än för 1965. De i pro
gnosen redovisade talen utgår från oförändrad personaltäthet (inga änd
ringar i behandlingsmetodiken har medräknats). 

Tab. 18. Föreståndare och assistenter vid vårdanstalter för alkoholmissbrukare 
(statliga, erkända och enskilda) fördelade efter anställningsförhållande och ut
bildning, 1/7 1964 
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DRIFTKOSTNADERNA för statliga anstalter har med tämligen hög grad av 
säkerhet kunnat beräknas på grundval av kännedom om de senaste årens 
kostnadsutveckling samt om föreliggande utbyggnadsplaner. Beträffan
de erkända och enskilda anstalter har enkäten till anstaltsstyrelserna 
följts. För inackorderingshemmen har kommunenkäten följts till och 
med 1965. För perioden 1966—1970 har kommunenkätens driftkostna
der reducerats i förhållande till det lägre platsantal varmed prognosen 
räknar. Platsökningen har antagits bli jämnt fördelad under perioden. 

Kostnaderna för anstalternas arbetsdrift har inte särredovisats, men 
gjorda undersökningar visar att arbetsdriftens kostnader är avsevärt hög
re än intäkterna. 

För alkoholpoliklinikerna har avlöningskostnaderna för perioden 1966— 
1970 beräknats under förutsättning av samma personaltäthet som 1965. 
Antalet polikliniker har antagits öka med 5 per år. 

Beräkningen av nykterhetsnämndernas driftkostnader har tagit till ut
gångspunkt 1963 års i statsbidragsansökningarna redovisade kostnader, 
vilka förutsatts öka i den takt som angetts i kommunenkäten. 1963 års 
relation mellan avlöningar och övriga driftkostnader (som hållit sig 
tämligen konstant de senaste åren) förutsätts bli oförändrad. 
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A. Investeringar: Byggnader, tusental kronor 



A. Investeringar: Inventarier, tusental kronor 
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B. Arbetskraft: Social chefspersonal, assistenter och kuratorer 

B. Arbetskraft: Läkare, psykologer 
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B. Arbetskraft: Sköterskor, lägre vård- och tillsynspersonal 

B. Arbetskraft: Ekonomi- och maskinpersonal 
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B. Arbetskraft: Kamrerar-, kansli- och skrivpersonal 

B. Arbetskraft: Anstalternas arbetsdrift (arbetsledare m fl) 
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C. Driftkostnader, tusental kronor 



DÄR SAMHÄLLET HAR SINA ODISPUTABLA SKYLDIGHETER 

"Vi blir flera!" Lekfull statistik över den allt populärare hemvårdarinnekåren. 

Efterfrågan på social hemhjälp väntas öka till följd av det ökande an
talet åldringar. Dessutom väntas med bättre bostäder och allmänt 
höjd standard den tidpunkt kunna framskjutas då de gamla blir i be
hov av vård på sjukhem eller ålderdomshem. En förutsättning härför 
är emellertid att de har tillgång till hemhjälp i tillräcklig utsträck
ning. Efterfrågan från barnfamiljernas sida väntas öka genom att 
barnantalet ökar. Behovet av hjälp för tillsyn av sjuka barn ökar allt 
efter som mödrarna i ökad utsträckning har förvärvsarbete. Svårig
heten att få hjälp av anförvanter ökar hemhjälpsbehovet inte bara 
vid barnens utan även vid moderns sjukdom. Inte heller åldringarna 
och de handikappade kan i samma utsträckning som tidigare få hjälp 
av anförvanter. 

Av inhämtade uppgifter att döma tänker sig kommunerna en fort
satt expansion åtminstone under det närmaste året. 

Prognosen räknar med att antalet hemvårdarinnor kommer att öka 
med ca 30 procent under prognosperioden. Hemsamaritverksamheten 
väntas bli mer än fördubblad. 
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Social hemhjälp 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

Statsbidrag till social hemhjälp infördes 1943 och utgick med ett år
ligt belopp per anställd hemvårdarinna. Bidraget maximerades till en 
hemvårdarinna per 4 000 invånare i städer och en per 2 000 invånare i 
övriga kommuner. Landstinget bidrog med belopp motsvarande minst 
halva statsbidraget. Kvoteringen slopades 1958 och samtidigt höjdes bi
dragsbeloppet, så att stats- och landstingsbidraget 1959 tillsammans täck
te ca 25 procent av lönekostnaderna. 

Det särskilda statsbidraget till hemhjälpsverksamheten upphörde från 
och med 1 juli 1960 och ingick därefter i lärarlönebidraget till kommu
nerna. Detta bidrag utgick med belopp som var oberoende av om kom
munen anordnade hemhjälp eller inte. 

Från och med den 1 juli 1964 utgår statsbidrag med 35 procent på 
kommunernas nettokostnader för hemvårdarinnor, hemsamariter och 
därmed jämförliga personer, som har till huvudsaklig uppgift att i en
skilt hem hjälpa åldringar, handikappade och barnfamiljer. 

Statsbidrag utgår vidare under vissa förutsättningar till kommuns kost
nad för bidrag till enskild sammanslutning, som bedriver social hem
hjälpsverksamhet. 

Verksamhetens omfattning under senare år belyses av antalet anställ
da HEMVÅRDARINNOR (tab 1). Efter att ha stigit från 2 900 år 1955 till 
3 400 år 1960 sjönk hela antalet heltidsanställda hemvårdarinnor från 
1960 till 1962 med ett par procent. Antalet ökade sedan igen så att det 
vid ingången av 1963 var uppe i 1960 års nivå. Utom de heltidsanställ
da har hela tiden funnits ett mindre antal deltidsanställda. År 1963 fanns 
324 deltidsanställda eller knappt 10 procent av samtliga. 

Tab. 1. Antalet hemvårdarinnor 1955—1963 

Hemvårdarinneverksamheten var avsedd för korttidsbehov och skulle 
i första hand tillgodose barnfamiljerna. 
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I slutet av 1940-talet startade i kommunal och enskild regi (Röda Kor
set) en särskild form av hemhjälpsverksamhet för åldringar, invalider 
och vissa ensamboende. Denna verksamhet var avsedd att sättas in vid 
mera stadigvarande behov av hjälp. För HEMSAMARITV.ERKSAMHETEN, som 
numera är det allmänt vedertagna namnet, har till den 1 juli 1964 inte 
utgått något statsbidrag. 

Verksamhetens utveckling framgår av tabell 2. 

Tab. 2. Antalet hjälpta åldringar och invalider 

Antalet personer som under en viss vecka fått hjälp av hemsamarit, 
var 20 100 år 1958. Antalet steg till omkring det dubbla under tiden 
fram till 1963. Detsamma gäller antalet hemsamariter, som steg från 
8 700 till 16 700. Av totala antalet personer i åldern 65 år och däröver 
fick ca 5 procent hjälp av hemsamariter; motsvarande andel var 1963 
9 procent. 

Även hemvårdarinnor har i viss utsträckning hjälpt åldringar och in
valider. Så har skett i kommuner, där hemsamaritverksamhet inte före
kommer, där hemvårdarinnorna inte har full sysselsättning samt i fall 
av akut sjukdom. Antalet åldringar och invalider, som fått hjälp av 
hemvårdarinnor, var 21 500 år 1955 och 27 200 år 1963. 

I samtliga kommuner i riket förekommer hemhjälpsverksamhet i form 
av hemvårdarinne- eller hemsamaritverksamhet eller barntillsyn. Verk
samhetens omfattning varierar i hög grad mellan olika kommuner. För 
att belysa variationerna i hemhjälpsverksamheten bland åldringar har 
antalet hjälpta åldringar satts i relation till hela antalet åldringar i 
kommunen. Åldersgränsen har därvid satts till 75 år. Antalet hjälpta i 
förhållande til] antalet åldringar varierar inom vida gränser, vilket 
framgår av följande sammanställning. 
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Tab. 3. Antal under en vecka i februari 1964 hjälpta åldringar och handikappade 
i förhållande till antalet åldringar 75 år och däröver 

Förvärvsarbetande föräldrar har sedan början av 1940-talet i viss ut
sträckning kunnat få hjälp med tillsynen av tillfälligt sjuka barn. Hem-
vårdarinnorna skötte i allmänhet barntillsynen under verksamhetens 
tidigare år. SÄRSKILD BARNVAKTSTJÄNST organiserades i mitten av 1950-

talet i några kommuner. Denna omfattar numera såväl sjuka som 
friska barn. Sådan särskild barnvaktstjänst fanns 1963 inrättad i 23 
kommuner. 

Den sociala hemhjälpen är klart underdimensionerad, trots att den ökat 
kraftigt under det senaste decenniet. Enligt en inom socialdepartemen
tet gjord undersökning (stencil 1963: 8) fick ca 20 procent av anmälda 
hjälpbehövande familjer inte någon hemvårdarinna alls och hos ca 
4 procent av de hjälpta familjerna fick hjälpen avbrytas för tidigt. 1963 
fick endast ca 9 procent av åldringarna och invaliderna social hemhjälp. 

VILKA FAKTORER BESTÄMMER UTVECKLINGEN? 

Efterfrågan på hemhjälp påverkas av befolkningsutvecklingen, i första 
hand ökningen av de gamla och av småbarnsfamiljerna. Efterfrågan 
hänger vidare samman med tillgången på hjälp av anförvanter, och ten
densen går mot minskad tillgång på sådan hjälp. 

Efterfrågan på hemhjälp från åldringar och invalider sammanhänger 
även med dessa människors ekonomiska standard och bostadsförhållan
den. Möjligheterna att bo kvar i det egna hemmet och klara sig längre 
utan institutionsvård sammanhänger uppenbarligen med ekonomi och 

157 



bostadsförhållanden å ena sidan och möjligheterna att få hemhjälp å 
den andra. 

Den utsträckning i vilken kommunerna tillhandahåller hemhjälp be
ror — förutom på efterfrågan från de vårdbehövandes sida — på kom
munernas medvetenhet om vårdbehoven och deras inställning till dessa. 
Å andra sidan beror utbyggnaden av hemhjälpsverksamheten också på 
kommunernas ekonomiska resurser, vilka i sin tur hänger samman med 
bl a proportionen mellan antalet arbetsföra och icke arbetsföra perso
ner i kommunerna. I många kommuner får man räkna med, att an
språken på social hemhjälp blir betungande i förhållande till skatteun
derlaget och detta just i sådana kommuner, där behovet av hemhjälp 
blir mycket stort, emedan de unga flyttar ut och de gamla blir kvar i 
majoritet. De kommunala ekonomiska resurserna för hemhjälp samman
hänger vidare med de anspråk på resurser som ställs för andra ändamål. 
För utvecklingen av hemhjälpsverksamheten i kommuner med svaga eko
nomiska resurser spelar statsbidraget en icke oväsentlig roll. 

Det ligger nära till hands att tro, att tillgången på social hemhjälp 
sammanhänger med tillgången på ålderdomshemsplatser i kommunen. 
För att undersöka sambandet mellan hemhjälpens omfattning och till
gången på ålderdomshemsplatser delade man in kommunerna i tre 
grupper efter antal ålderdomshemsplatser per 100 åldringar i åldern 75 
år och däröver och beräknade dels antalet genom hemvårdarinnor och 
hemsamariter hjälpta åldringar och dels kostnaderna för denna hjälp. 
Det visade sig inte föreligga något samband (tab 4) . 
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Tab. 4. Hemhjälp till åldringar och invalider i kommuner med olika tillgång 
till platser på ålderdomshem 

Genom konsulentverksamhet och publikationer kan staten genom so
cialstyrelsen stimulera kommunerna till att påbörja eller utbygga social 
hemhjälpsverksamhet. Som huvudman för utbildningen av hemvårda
rinnor påverkar staten arbetskraftstillgången för verksamheten. 

Hemhjälpverksamhetens utveckling är slutligen också beroende av till
gången på arbetskraft på orten och konkurrensen från andra yrken om 
denna arbetskraft. 

PROGNOSUNDERLAG 

Befolkningsutvecklingen 

Det är uppenbart att ökningen av antalet gamla medför ett starkt ökan
de behov av hemhjälp. Man saknar dock kännedom om frekvensen av 
hjälpbehövande liksom om omfattningen av den hjälp som ges inom 
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olika åldersgrupper. En preciserad kalkyl över behov och efterfrågan på 
hjälp, som följer med den väntade befolkningsutvecklingen, går alltså 
inte att åstadkomma. 

ökningen av småbarnskullarna medför i och för sig ökade anspråk på 
hjälp av hemvårdarinnor. Inte heller när det gäller hemhjälpen åt barn
familjerna kan man göra någon exakt kalkyl över befolkningsutveck
lingens inverkan på behov av och efterfrågan på hjälp. 

Förändringar i samhällsstrukturen 

I och med att mödrarna i växande omfattning tar förvärvsarbete kom
mer behovet av hjälp till barnfamiljer i form av barntillsyn att öka. 
Både för åldringar och barnfamiljer torde man få räkna med att möj
ligheterna till hjälp från anförvanter fortsätter att minska som följd av 
befolkningsomflyttningar och ökad yrkesverksamhet bland kvinnorna. 

Kommunernas inställning och resurser 

Utvecklingen tyder på att kommunerna blir allt mer medvetna om 
hjälpbehovet hos de gamla och om vad en väl utbyggd hemsamaritverk-
samhet betyder för att de över huvud taget skall kunna klara sin åld
ringsfråga. Många åldringar och handikappade kan med hjälp av hem
samariter bo kvar i sina hem betydligt längre, och inackordering på 
ålderdomshem behöver inte bli aktuell, förrän behovet av vård och till
syn blir så stort, att det inte kan tillfredsställas i hemmet. Hemsamarit-
hjälp upp till ca 70 timmar i månaden ställer sig dessutom i allmänhet 
billigare för kommunerna än platskostnaden på ett modernt ålderdoms
hem med nuvarande betalningsnormer på dessa. 

Medvetenheten om att de gamla bör bli delaktiga av den allmänna 
standardhöjningen ökar, och standard är för många av dem framför 
allt service, vård och tillsyn. Kommunernas intresse för en förbättring 
av hemhjälpen är påtagligt. 

För närvarande pågår i socialstyrelsens regi en av socialpolitiska kom
mittén rekommenderad inventering av åldringars och invaliders behov 
av hemhjälp och tillgången på arbetskraft för hemhjälps verksamhet m m. 
Man kan räkna med att därigenom många dolda behov av hemhjälp 
upptäcks. 

Det förefaller även, som om åtskilliga kommuner börjar inse betydel
sen av att ge barnfamiljerna hemhjälp i förebyggande syfte, på enbart 
sociala indikationer och under utökad tid. Alltjämt varierar dock kom
munernas inställning mycket. 
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Svaren på socialstyrelsens rundfråga om anslagen för hemhjälpen i 
den kommunala staten för 1964 och 1965 tyder på att kommunerna tän
ker sig en utbyggnad av verksamheten, även om de angivna beloppen 
har ett begränsat prognosvärde. 

Även de PERSONELLA RESURSERNA varierar. Våren 1964 tillfrågades kom
munerna, om det hade märkts några svårigheter att rekrytera arbets
kraft till hemsamaritverksamheten. Svaren fördelar sig på följande sätt: 

Omkring en tredjedel av kommunerna hade — åtminstone periodvis 
— haft svårigheter att skaffa hemsamariter, drygt hälften av kommu
nerna hade inte haft svårigheter därmed. Av dem uppgav 79 kommu
ner, att det förelåg ett överskott på arbetskraft. 

I den pågående inventeringen av de gamlas hemhjälpsbehov har ett 
stort antal kommuner besvarat frågor angående tillgången på arbets
kraft. 

Tab. 5. Tillgång på arbetskraft för social hemhjälp enligt 
kommunernas bedömning 

Endast 30 procent av de svarande kommunerna anser sig ha en mera 
betydande arbetskraftsreserv. 
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Större delen av HEMVÅRDARINNORNA väljer yrket redan som unga. Av
gångsprocenten har legat på ca 11 procent årligen. Det betyder att varje 
hemvårdarinna stannar ca 9 år inom yrket. Rekryteringen till hemvår-
darinneyrket har varit ganska god, och någon arbetskraftsbrist torde 
inte komma att föreligga. 

HEMSAMARITER och PERSONAL FÖR BARNTILLSYN är för det mesta kvinnor 

i 50—65-årsåldern, i allmänhet timanställda. I de större städerna, i or
ter med övervägande kvinnlig industri samt i avfolkningsbygderna är 
det redan nu stora svårigheter att få personal för timanställning. Rek
ryteringssvårigheterna kan även på vissa håll bero på att timersättning
en är för låg i förhållande till ersättning för annat arbete på orten. 

Kommunernas planer och framtidsbedömning 

Kommunerna har uppgivit i socialstyrelsens enkät, att de enligt sina sta
ter skall ha tillhopa ca 3 630 hemvårdarinnebefattningar 1965, vilket 
skulle innebära en ökning med ca 140 hemvårdarinnor i jämförelse med 
1963. 

Totala antalet arbetstimmar för hemsamariterna 1965 beräknas av 
kommunerna till 16,7 milj timmar. Uppgifter om antalet arbetstimmar 
för hemsamariter har inte tidigare lämnats till socialstyrelsen. 

Enligt kommunernas stater beräknas lönekostnaderna för personalen 
inom hela hemhjälpsverksamheten för 1965 uppgå till 136 milj kr, vil
ket enligt en preliminär uppskattning innebär en ökning med omkring 
10 milj kr i förhållande till 1964. 

PROGNOS 

Efterfrågan på social hemhjälp väntas stiga och kommunerna bli allt 
mer intresserade för sådan verksamhet. Statsbidraget kommer att öka 
kommunernas möjligheter att bygga ut den sociala hemhjälpen. Ändå 
kommer på många håll verksamheten sannolikt inte att kunna expandera 
i den takt, som skulle behövas. För en del kommuner, exempelvis i av-
flyttningsområden, där åldersfördelningen blir särskilt ogynnsam, kom
mer bördan av hemhjälpen att bli så stor att det kan visa sig nödvändigt 
med en förhöjning av statsbidraget för dessa kommuner. 

Prognosen räknar med att den sociala hemhjälpen kommer i sin hel
het att kraftigt expandera. 

Antalet hemvårdarinnor beräknas öka från 3 490 år 1963 till ca 3 630 
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år 1965 och ca 4 450 år 1970. Lönekostnaderna för dem jämte ett litet 
antal administrativa tjänstemän väntas kamma att bli ca 65 milj kr 
1970 mot ca 53 milj kr 1965. Häri ingår även kostnader för barntill
syn. 

Antalet hjälpta åldringar och handikappade väntas öka från 84 500 
år 1963, motsvarande ca 9 procent av alla personer i åldern 65 år och 
däröver, till ca 175 000 år 1970, motsvarande ca 15 procent av nämnda 
åldergrupp. Härtill kommer verksamheten i enskild regi. 

Antalet arbetstimmar för hemsamariter i kommunal och enskild tjänst 
1963 har av styrelsen uppskattats till ca 12 miljoner och väntas 1970 
uppgå till ca 25 miljoner. Lönekostnaderna för dessa väntas uppgå till 
ca 125 milj kr 1970. 

Sammanlagda lönekostnaderna för social hemhjälp i kommunal och 
enskild regi beräknas bli drygt 140 milj kr för 1965 och ca 170 milj kr i 
genomsnitt per år under perioden 1966—1970. övriga driftkostnader 
väntas komma att bli för motsvarande år ca 16 och 19 milj kr. 
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Landets s törsta dataanläggning til l k o m m u n e r n a s tjänst 
Stadsförbundets dataanläggning Univac 1107 — landets största — är nu på plats; 
installationerna är i stort sett avslutade. Man räknar med att till den förestående 
barnbidragsutdelningen kunna köra blanketter till 80 000 mottagare i ett 30-tal 
kommuner. Sedan kan man öka takten allteftersom och ge de anslutna kommunerna 
en omfattande och betydelsefull service. Maskinen kommer till en början 
at t betjäna ett 70-tal städer. 

Datamaskinen har ett elektroniskt minne, som överträffar alla i landet tidigare 
installerade datamaskiner, och ett kärnminne som rymmer 65536 ord. Trumminnet 
Flying Head-880 anslutet till maskinen rymmer omkring 4,5 miljoner tecken. Ett 
bandminne som är 1 000 meter långt rymmer omkring 50 miljoner tecken. Som 
jämförelse kan nämnas, att Stockholms telefonkatalog innehåller omkring 
25 miljoner tecken. Stadsförbundets maskin är den tredje datamaskinen i sitt slag 
i Skandinavien. De två andra finns i drift i Oslo och Trondheim. 

Kommunenkäten visar att kommunerna är inställda på en kraftig ex
pansion inte bara av vården utan även av den sociala administratio
nen. Allting tyder på att andelen svåra och arbetskrävande ärenden 
hos socialnämnderna kommer att öka under prognosperioden. Ut
vecklingen på vårdområdena som gränsar till socialvården kommer 
att återverka på efterfrågan av socialvård. En kraftig utbyggnad av 
den psykiska barna- och ungdomsvården kan förutsättas medföra in
tensifierade insatser från barnavårdsnämnderna. Ökat intresse för al-
köholsjukdomarna från läkarna och sjukvårdens huvudmän kan 
komma att avlasta nykterhetsnämnderna en del av deras arbetsupp
gifter. Å andra sidan kan socialvården tänkas få kontakt med nya 
grupper av människor allt efter som den öppna mentalsjukvården 
vinner terräng. 

Prognosen räknar med att utexamineringen från socialhögskolorna 
skall räcka till för att täcka behovet av socialt utbildad arbetskraft. 

Tillgången på socionomer för den sociala administrationen sam
manhänger emellertid inte bara med examinationen utan även med 
kommunernas konkurrenskraft som arbetsgivare. Med det starka ex
pansionsbehov som finns inom den sociala administrationen och den 
växande efterfrågan på fackutbildad arbetskraft — inte minst social 
— som gör sig gällande på arbetsmarknaden i stort, torde det bli 
nödvändigt att inventera alla möjligheter till utbyggd utbildning — 
inte minst fortbildning av förtroendemän och andra personer med 
erfarenhet av socialt arbete. 
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Social administration 

DE SENASTE ÅRENS UTVECKLING 

Kommunerna 

Den nya lagstiftningen om nykterhetsvård, socialhjälp m m samt barna
vård, som tillkom under åren 1954—60, ålade kommunerna delvis nya 
och utvidgade skyldigheter på dessa socialvårdsområden. Lagstiftnings
reformerna gick i stort sett ut på att på alla områden intensifiera den 
förebyggande verksamheten så att färre människor skulle bli vårdfall, att 
skapa möjligheter för tidigare ingripanden med stödåtgärder och obser
vationer, att flytta över tyngdpunkten från sluten anstaltsvård till öppen
vård och intensifiera ansträngningarna att genom olika rehabiliterings-
åtgärder resocialisera även svårare socialfall. Hur mycket den nya lag
stiftningen betytt i form av ökad arbetsbelastning för den sociala admi
nistrationen inom kommunerna är svårt att bedöma. Socialvårdsstatisti
ken ger ett visst ehuru ofullständigt mått på nämndernas arbetsbelast
ning. För socialnämndernas del sjönk antalet hjälpta personer från 
329 000 år 1958 till 270 000 år 1963 och antalet hjälpfall från 156 000 
år 1958 till 132 000 år 1963. Det var främst behovet av hjälp till uppe
hället och vård på sjukvårdsanstalt genom socialnämndernas förmedling 
som minskade, vilket sammanhänger med den höjda levnadsstandarden, 
förbättrade folkpensioner och utbyggnad av sjukförsäkringen. Antalet 
återstående ärenden, annan hjälp, steg däremot något eller från 46 700 
till 48 500. Dessa ärenden, som socialnämnderna har att handlägga, sy
nes bli mer och mer arbetskrävande. Den utbyggnad och förbättring av 
åldringsvården, särskilt ålderdomshemmen och den sociala hemhjälpen, 
som skett under de senaste åren och som berörts i de särskilda avsnit
ten av denna redogörelse, ökade också socialnämndernas arbetsbelast
ning. 

Beträffande barnavårdsnämndernas verksamhet kan nämnas, att anta
let barn som blivit föremål för förebyggande åtgärder utgjorde 12 500 
år 1958 och 22 200 år 1963. Antalet barn som blivit omhändertagna för 
samhällsvård enligt barnavårdslagen (bvl) 29 § (skyddsuppfostran enligt 
den äldre bvl) ökade ganska kraftigt från 7 700 år 1958 till 10400 år 
1963, medan antalet av dem som omhändertagits enligt 31 § (samhälls
vård enligt den äldre bvl) under samma period sjönk från 23 700 till 
21 600. Anskaffningen av fosterhem har krävt ett alltmer intensivt upp
sökande arbete, tidsödande och omdömeskrävande. Antalet på ungdoms
vårdsskolor nyintagna elever steg från 540 år 1958 till 910 år 1963 och 
enligt preliminära uppgifter 1 000 år 1964. Förebyggande verksamhet för 
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barn och ungdom i enlighet med den nya bvl:s krav har ökat barna
vårdsnämndemas arbetsbelastning under de senaste åren. 

Nykterhetsnämnderna handlade år 1958 33 000 undersökningsfall, 46 000 
åtgärdsfall och 226 000 körkortsärenden. Motsvarande antal utgjorde för 
år 1962 39 000, 44000 och 271 000. Antalet åtgärdsfall år 1962 var ex
ceptionellt lågt, beroende på dels en förändring av redovisningen och 
dels att förstahandsansvaret för personer under 21 år överförts till barna
vårdsnämnderna. Bland körkortsärendena ökade andelen sådana ären
den med anmärkningar i nykterhetshänseende från 5 till 7 procent un
der perioden 1958—1962. 

Vad PERSONALUTVECKLINGEN beträffar skedde under 1950-talet en myc
ket kraftig organisatorisk utbyggnad på de sociala och kamerala områ
dena i kommunerna. Medan arbetsuppgifterna på dessa områden tidi
gare i stor utsträckning skötts av förtroendemän på fritid, blev det då 
allt mera vanligt att anställa särskilda tjänstemän och i ökande utsträck
ning också kräva fackutbildning. Följande uppgifter om personalutveck
lingen är hämtade ur en undersökning av arbetsmarknadsstyrelsen år 
1959 angående behovet av socionomutbildad arbetskraft, vilken under
sökning utgjorde underlag för betänkandet om socionomutbildningen 
(SOU 1962:43). Under åren 1950—58 ökade antalet befattningar av 
sådant slag, att de till väsentlig del besätts med socionomer, med 74 pro
cent; befattningar med övervägande sociala uppgifter ökade med 69 pro
cent (kommunernas befattningar av detta slag med 64 procent) och be
fattningar med övervägande kamerala arbetsuppgifter ökade med 82 
procent (kommunernas med 80 procent). Andelen socionomer på socio
nombefattningarna ökade genomgående. Kommunala socionombefatt
ningar med övervägande sociala arbetsuppgifter var besatta med socio
nomer till 42 procent 1950 och till 48 procent 1958. Motsvarande an
delar för socionombefattningar med övervägande kamerala uppgifter var 
48 och 53. 

Bland chefstjänstemännen i kommunernas sociala administration var so
cionomandelen 33 procent år 1950 och 40 procent år 1958. Till gruppen 
hade förts socialsysslomän, socialvårdschefer, socialvårdsdirektörer, bar
navårdsdirektörer, socialsekreterare, socialombudsmän, socialkamrerare, 
socialinspektörer och byråföreståndare. Socionomandelema var lägre här 
än bland socialassistenterna (45 procent 1950 och 50 procent 1958), vil
ket antogs sammanhänga med att bland tjänstemän i chefsställning fanns 
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en större andel äldre tjänstemän, vilka börjat sin verksamhet inom social
vården vid en tid, då det var mindre vanligt att kräva socionomutbild
ning av de nya tjänstemännen, varjämte åtskilliga socialsysslomän synes 
ha kommit in på det sociala arbetsområdet som kommunala förtroende
män. Enligt kommunenkäten utgjorde den 1/9 1963 socionomandelen 
bland chefstjänstemännen 59 procent och bland assistentpersonalen 42 
procent. 

I de årliga enkätundersökningarna angående arbetsmarknadsläget för 
vissa utbildningsgrupper, som tidigare gjorts av AMS och sedan hösten 
1964 görs av SCB, har under en följd av år flertalet bedömare konstate
rat att det hittills under 1960-talet liksom under föregående decennium 
rått brist på socionomutbildad arbetskraft överhuvudtaget och utpräglad 
brist i fråga om de å social linje utbildade. Arbetsgivarnas rekryterings-
möjligheter angavs 1964 som något försämrade i förhållande till före
gående år beträffande på social linje utbildade och som försämrade be
träffande på kameral linje utbildade. Knapphet på socionomer har 
sålunda funnits under en följd av år. Utvecklingsbehovet har i verk
ligheten antagligen varit större än som motsvaras av den faktiska ök
ningen av antalet socionomer i kommunal socialtjänst. Bristen på ut
bildad arbetskraft inom den kommunala socialvården är alltjämt akut. 
Den betyder dels att ett antal vårdärenden inte tas upp till behandling, 
fast detta vore påkallat, dels att ett antal sådana ärenden inte får en så 
omsorgsfull och sakkunnig behandling som skulle erfordras för att nå 
bästa möjliga resultat. Hur stor bristen är vet man emellertid inte. Man 
saknar statistik som belyser hur ärenden av samma slag handläggs inom 
olika kommuner och vid olika tillfällen inom samma kommun. Kunska
pen om bristsituationens konsekvenser för vårdärendena är därför otill
räcklig. Socialstyrelsen har endast att falla tillbaka på den mera infor
mella kunskap härom som förmedlas genom inspektörernas och konsu
lenternas verksamhet. 

Bristen tar sig också uttryck i att utbyggnaden av vården — plane
ringssidan — på många håll blivit eftersatt. Vid kommunenkäten har 
ett stort antal kommuner angivit eftersläpande planering som den främs
ta återhållande faktorn då det gäller vårdens utbyggnad. 
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Staten 

Personalutvecklingen i socialstyrelsen och konsulentorganisationen un
der tiden 1958—1963 framgår av följande översikt. 

Tab. 1. Antal anställda i olika lönegrupper, förändringar under tiden 
1958—1963 

Socialstyrelsen fick ett ökat antal tjänster i de högre lönegraderna men 
minskade samtidigt antalet befattningshavare i de lägre lönegraderna, så 
att den totala ökningen av personalen stannade vid 5. Inom konsulentor
ganisationen uppflyttades under perioden 17 länsnykterhetskonsulenter 
från Ig 19 till Ig 21. Konsulentorganisationens personal i gruppen A 1— 
12 utgörs helt av länsnykterhetsnämndernas skriv- och kontorspersonal. 

VILKA FAKTORER BESTÄMMER UTVECKLINGEN? 

Den sociala administrationens utveckling påverkas i stort sett av samma 
faktorer som styr utvecklingen inom de olika vårdområdena. När vård
behovet stiger, ökas behovet inte bara av vårdpersonal utan också av ad
ministrativ personal. Vårdbehovet bestäms i sin tur av sådana faktorer 
som befolkningsutvecklingen, åldersfördelningen i befolkningen, urbani
seringen, konjunkturutvecklingen, bostadstillgången m m . Graden av 
psykisk hälsa liksom frekvensen av missanpassning, asocialitet och krimi
nalitet påverkar likaledes behovet av social omvårdnad. 
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Efterfrågan av vård är också beroende av de vårdbehövandes egen 
inställning. Anspråken ökas med stegrad insikt och medvetenhet om vil
ka rättigheter den enskilde medborgaren har till samhällets hjälp i nöd
situationer. Allmänna opinionen — påverkbar genom press, radio, TV 
m m — är en annan faktor att räkna med i detta sammanhang. 

Den kommunala självstyrelsen gör att de enskilda kommunernas in
ställning till social omvårdnad är av största betydelse för utvecklingen. 
Deras inställning påverkas i sin tur av lagstiftningen, av statsbidragsgiv-
ningen och av propagandaverksamhet inte minst från inspektionsmyn
digheternas sida. 

Utvecklingen inom socialvården närgränsande områden — mental
sjukvården, långtidssjukvården, alkoholsjukvården och den psykiska bar-
na- och ungdomsvården — återverkar också på omfattningen av social
vårdens verksamhet inom motsvarande områden och därmed på om
fattningen av den sociala administrationen. 

Utvecklingen av den sociala administrationen är slutligen beroende av 
tillgången på arbetskraft under perioden, främst då tillgången på socio
nomer. 

PROGNOSUNDERLAG 

Befolkningsutvecklingen under prognosperioden kommer att medföra 
ökade anspråk på framför allt barna- och åldringsvården och därmed 
även på den personal som administrerar dessa verksamheter. Antalet föd
da beräknas öka omkring 15 procent från 1963 till 1970 och en ökande 
andel av barnaföderskorna kommer att vara mycket unga kvinnor, vil
ket förmodas medföra ett ökande behov av barnavårdsmän. Antalet för
skolebarn väntas under perioden öka 21 procent. Som framgår av av
snittet om barnstugor i prognosen beräknas antalet barnstugeplatser 
komma att fördubblas till 1970. Behovet av förskollärare för administre-
ring av verksamheten kommer som följd härav att stiga. Det ökande an
talet barn i åldrarna upp till 7 år väntas medföra ett växande behov av 
fosterhem och barnhemsplatser. Antalet barn i skolåldern och däröver 
kommer däremot att minska något — 7 procent för åldersgruppen 7— 
17 år — vilket emellertid inte behöver innebära en motsvarande minsk
ning av antalet fall som påkallar barnavårdande insatser från samhäl
lets sida. 

Det ökande antalet åldringar medför också ett större behov av social 
administrativ personal. Kommunerna har redovisat behov av en utbygg
nad av åldringsvården i så stor utsträckning, att antalet ålderdoms-
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hemsplatser skulle komma att öka med nära 40 procent. Detta förutsät
ter en utbyggnadstakt som vida överstiger den hittillsvarande. Omfatt
ningen av hemsamaritverksamheten väntas bli mer än fördubblad. En 
utbyggnad av ålderdomshemmen och av den öppna åldrings- och in
validvården ställer visserligen i första hand krav på specialutbildad vård
personal och vårdbiträden men förutsätter samtidigt en motsvarande 
förstärkning av den sociala administrationen, för hemhjälpens del med 
hemvårdarinnor och för annan åldringsvård med socialassistenter eller 
socialkamrerare. 

Sociallagstiftning m m 

Som tidigare nämnts innefattade den nya sociallagstiftning som genom
fördes under 1950- och början av 1960-talet, att målsättningen försköts 
på ett sätt som för de sociala nämnderna medförde ökat planeringsarbe
te, ökad tonvikt på den förebyggande verksamheten och ökade insatser 
på öppenvårdssidan. Ehuru lagstiftningen tillhör tiden före prognosperio
den kommer dess initialverkningar att sträcka sig fram under denna 
period, inte minst till följd av brist på personal för reformernas fulla ge
nomförande. Den nya brottsbalken, som trädde i kraft med ingången 
av 1965, kommer förmodligen att medföra ökad arbetsbelastning för 
barnavårdsnämnderna. Socialstyrelsen saknar möjlighet att mäta dessa 
faktorers inverkan på behovet av arbetskraft inom den sociala administ
rationen. 

Socialförsäkringarnas utbyggnad har som nämnts avlastat socialvården. 
Redovisningen av socialförsäkrings- och socialhjälpsverksamheten har 
inte skett på sådant sätt att man kan avläsa vilka slag av fall som bort
fallit och vilka som finns kvar som socialhjälpsbehövande. Man kan 
därför inte ange hur mycket socialförsäkringsutbyggnaden har besparat 
socialvården i arbetstid. I gränsområdena mellan socialförsäkringar och 
socialhjälp finns ett klientel, de sk ränteneuroserna, vilka även i fort
sättningen kommer att hamna hos socialnämnderna. Behandlingen av 
dessa socialvårdsärenden är mycket arbetskrävande. Allting tyder på att 
andelen svåra och arbetskrävande ärenden hos socialnämnderna kom
mer att öka under prognosperioden. Underlag saknas dock för att be
döma hur mycket förändringen av ärendenas karaktär kan komma att 
betyda för nämndernas arbetsbelastning. 

Statsbidragsgivningen påverkar utvecklingen genom att stimulera kom-
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munala (och enskilda) huvudmän till åtgärder. Indirekt påverkas där
igenom även anspråken på administrativ social personal. Denna påver
kan blir naturligtvis särskilt märkbar, då statsbidrag utgår även till löne
kostnaderna som fallet är exempelvis med bidraget till de kommunala 
nykterhetsnämnderna. I enlighet med direktiven har statsbidragsbestäm
melserna förutsatts bli oförändrade. 

Såsom framhållits vid behandlingen av de olika vårdområdena kan råd
givnings- och upplysningsverksamhet från den statliga centralmyndighe
tens sida tillmätas en icke oväsentlig betydelse för utbyggnaden av kom
munernas verksamhet. Detta ar särskilt fallet beträffande barnstugor 
och öppen åldringsvård. Såsom fortsättningsvis framgår av prognosen 
för den statliga sociala administrationen räknar styrelsen med en viss för
stärkning av personalen under prognosperioden. Genom sina kontakter 
med socialstyrelseutredningen har styrelsen erfarit, att viss förstärkning 
av styrelsens avdelningar för barnstugeverksamhet och öppen åldrings
vård kommer att föreslås. Omorganisationen väntas vara genomförd år 
1967. Förstärkningen utgör en förutsättning för att utbyggnaden av barn
stugeverksamheten skall kunna ske i den takt som prognosen räknar med. 
Vad beträffar den öppna åldringsvården, så kan kommunernas plane
ringsverksamhet på detta område väntas bli påverkad under prognos
periodens båda sista år. Som framhållits i avsnittet om öppen åldrings
vård saknas dock tillräckligt underlag för att siffermässigt uttrycka den 
ökning av kommunemas verksamhet som härvid skulle åstadkommas. 

Utvecklingen på vårdområden som gränsar till socialvården, kommer 
att återverka på efterfrågan av socialvård. En kraftig utbyggnad av den 
psykiska barna- och ungdomsvården kan förutsättas medföra intensifie
rade insatser från barnavårdsnämnderna. Ökat intresse för alkoholsjuk
domarna från läkarna och sjukvårdens huvudmän kan komma att av
lasta nykterhetsnämnderna en del av deras arbetsuppgifter. Länkför
eningarnas och nykterhetsorganisationernas verksamhet kan — alltefter
som den byggs ut — verka i samma riktning. Â andra sidan kommer 
socialvården att tillföras nya grupper av människor allteftersom den 
öppna mentalsjukvården vinner terräng. Därmed kommer många psy
kiskt relativt friska men sköra och sårbara människor med kontaktsvå
righeter ut i arbetslivet, vilka förut levde i en skyddad sjukhusmiljö. 
Dessa människor kan väntas bli i behov av olika hjälp- och stödåtgär
der från socialvården. Underlag saknas för att bedöma omfattningen av 
sådana återverkningar från andra vårdområden. 
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Kommunernas bedömning 

Kommunenkäten visar, att kommunerna är inställda på en kraftig ex
pansion inte bara av vården utan även av den sociala administrationen. 
År 1963 fanns i kommunernas sociala administration 4 900 anställda 
personer mot ett beräknat antal av 6 800 år 1970. Under samma period 
väntades chefs- och assistentpersonalen öka med 1 100 personer från 
2 600 till 3 700. Antalet socionomer1 inom den sociala administrationen 
väntades under perioden öka med 982. Man kan förutsätta att planer
na något hämmats av vetskapen om hur ont det är om utbildad perso
nal. För en del kommuner kan väntade eller beslutade kommunsamman
slagningar tänkas ha skapat återhållsamhet i planeringen och därmed 
en ovisshet i bedömningen av personalutvecklingen. 

1 Häri inräknas personer med annan akademisk examen eller med examen från Skön
dals sociala linje. 
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Tab. 1. Social administrativ personal i kommunal verksamhet 1963—1970 
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Tab. 1 a. Social administrativ personal i kommunal verksamhet 1963—1970 enligt kommunenkäten 

Inom kommuner av olika storlek, grupperade efter antal invånare 1.1.1964: 

1 = under 10 000 inv (885 st) 2 = 10 000—30 000 inv (92 st) 3 = 30 000—50 000 inv (15 st) 4 = 50 000 inv och däröver (14 st) 



Tab. 1 a. Social administrativ personal (forts.) 
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Tab. 1 a. Social administrativ personal (forts.) 



Tab. 2. Chefs- och assistentpersonalen inom den sociala administrationen 
1963—1970 enligt kommunenkäten 

Den förutsedda ökningen av chefs- och assistentpersonalen är mindre 
än den som skedde på 1950-talet. Såsom framgår av tab 2 beräknas kom
munernas procentuella ökning av dessa personalgrupper under prognos
perioden bli 42 procent mot en ökning av motsvarande befattningar un
der tiden 1950—58 med 64 procent. Andelen socionomer på dessa be
fattningar väntas öka under prognosperioden med 13 procent (från 45 
till 58 procent). Som jämförelse kan nämnas, att socionomandelen av 
motsvarande slag av befattningar under tiden 1950—58 ökade med 7 
procent (från 33 till 40 procent). I kommunenkäten räknas till chefs
personalen förutom socialvårdschefer, socialsyssloman och socialdirektö
rer eller motsvarande även socialsekreterare, socialombudsmän, social
intendenter, socialkamrerare och liknande befattningar samt socialinspek
törer och byråföreståndare. Andelen socionomer var i motsvarande be
fattningar år 1950 33 procent och 1958 40 procent. År 1963 hade den 
enligt vad kommunenkäten visar stigit till 59 procent för att under pro
gnosperioden ytterligare stiga till 67 procent. Socionomandelen ökade allt
så under 1950-talet kraftigare än vad kommunerna väntar skall ske un
der 1960-talet. Under 1950—1958 ökade andelen socionomer bland 
assistentpersonalen tämligen blygsamt från 45 procent till 50 procent för 
att därefter sjunka, så att andelen enligt kommunenkäten år 1963 var 
42 procent för att sedan väntas stiga kraftigt till 56 procent 1970. An
delen socionomer ökar under prognosperioden mest bland assistenter 
med kamerala uppgifter (från 24 procent till 42 procent) och minst i 
chefsgruppen (från 59 procent till 67 procent). Bland assistenter med 
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kurativa uppgifter väntas andelen socionomer öka från 44 procent till 
58 procent. 

De mindre kommunerna räknar med den största ökningen av den ad
ministrativa personalen. I kommungrupp 1 (under 10 000 inv) ökar 
chefspersonalen med 34 procent och assistentpersonalen med 64 procent. 
Motsvarande ökningsprocent är för grupp 2 (10 000—30 000 inv) 25 och 
55 procent, för grupp 3 (30 000—50 000 inv) 39 och 50 procent och för 
grupp 4 (50 000 inv och däröver) 28 och 32 procent (tab la ) . 

Tab. 3. Andelen socionomer bland chefs- och assistentpersonal i olika 
storleksgrupper av kommuner 1963, 1964 och 1970 

Andelen socionomer bland chefer och assistenter är minst i de mindre 
kommunerna och ökar med kommunstorleken (tab 3). Detta gäller även 
för chefs- och assistentgrupperna var för sig utom för de största städerna 
(grupp 4) , där andelen socionomer bland cheferna är mindre än i mel
langrupperna. I samtliga 4 kommungrupper är andelen socionomer stör
re bland cheferna än bland assistenterna. I alla fyra kommungrupperna 
väntas andelen socionomer öka mera bland assistenterna än bland chefs
personalen. Inom kommunernas sociala administration fanns det år 1963 
1,6 socionom per 10 000 invånare. Som väntat var socionomtätheten 
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minst i de små kommunerna (0,5) för att öka i de större (1,5 i grupp 
2, 2,0 i grupp 3 och 3,0 i grupp 4). Hela antalet chefer och assistenter 
(socionomer och icke-socionomer) utgjorde per 10 000 invånare för hela 
riket 3,4 och för de olika kommungrupperna 1,9, 3,1, 4,0 och 5,8. 

Av icke lönegradsanknuten arvodesanställd personal redovisas enligt an
visningarna endast personer med halvtidstjänst eller däröver. Antalet i 
kommunenkäten redovisade läkare och psykologer inom den kommuna
la sociala administrationen är därför obetydligt. Omräknat till heltid 
fanns 1963 38 läkare och 33 psykologer; under prognosperioden tillkom
mer 34 av vardera. Flertalet läkare och psykologer, som mot arvode bi
träder de sociala nämnderna, torde i enlighet med anvisningarna falla 
utanför redovisningen. Ytterligare några hos nykterhetsnämnder anställ
da läkare kan ha fallit utanför då i enkäten frågades efter socialläkare. 

För år 1963 redovisades i kommunenkäten 411 kanslister i socialvårds
arbete. Skriv- och kanslipersonalen i övrigt uppgick till 1 487 personer. 
Dessa båda grupper väntades under prognosperioden öka till 628, re
spektive 1 986 år 1970 eller med 53 procent, respektive 33 procent. Vakt-
mästarpersonalen väntades öka från 129 till 158 och städpersonalen från 
140 till 174 personer. Det rör sig i fråga om de båda sistnämnda kate
gorierna till mycket stor del om deltidsanställd personal. De angivna 
siffrorna anger antal anställda, omräknade till heltid. 

Av kommunenkäten framgår, att 232 kommuner år 1963 inte ens hade 
någon anställd för att på deltid syssla med den sociala administrationen. 
Av dessa kommuner var det endast 26 som räknade med att ha sådan 
personal under prognosperioden. På ett vårdområde, nämligen nykter
hetsvården, har socialstyrelsen genom en enkät till länsnykterhetsnämn-
derna inhämtat uppgifter om den administrativa personalen och dess ut
bildning. Undersökningen, som utfördes i oktober 1963, visade att 688 
kommuner saknade anställda tjänstemän inom nykterhets vården. Med 
tjänstemän avsågs endast socialtjänstemän. Till kommuner med anställ
da tjänstemän räknades även sådana, där en tjänsteman endast till nå
gon del sysslade med nykterhetsvård samt sådana med endast en arvo
desanställd tjänsteman för nykterhetsvården, om arvodet uppgick till 
1 000 kronor per år eller däröver. 

KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR kan komma att medföra ökad efterfrågan på 
utbildad personal i den sociala administrationen, om nämligen flera små 
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kommuner, där socialvården skötts uteslutande eller huvudsakligen av 
förtroendemän, tillsammans bildar en storkommun. Om flera kommuner 
med anställd social administrativ personal slås tillsammans, kan detta å 
andra sidan leda till indragning av ledande administrativa tjänster. En 
viss rationalisering bör sammanslagningarna kunna leda till ifråga om 
de mera kontorsmässiga göromålen och planeringsarbetet. Utredningar 
och kontakter med vårdbehövande kommer däremot att kräva minst lika 
stora insatser som hittills. Själva genomförandet av kommunsamman
slagningarna kommer att medföra extra arbetsbelastning på den admi
nistrativa sidan. Underlag för att bedöma omfattningen härav saknas. 

DEN STATLIGA SOCIALA ADMINISTRATIONEN omfattar i prognosen dels so

cialstyrelsen, dels socialvårds-, eftervårds- och barnavårdskonsulenterna, 
dels ock den till länsnykterhetsnämnderna knutna konsulent-, assistent-
och biträdespersonalen. 

En utredning om socialstyrelsens framtida organisation pågår för när
varande. Utredningen väntas lägga fram sina förslag hösten 1965. Paral
lellt utreds frågan om gemensam centralorganisation för socialvård och 
medicinalväsende. Organisationen torde medföra en förstärkning av den 
personal som erfordras för socialvårdens centralorganisation, oavsett oir. 
denna organisation kommer att bestå som separat socialstyrelse eller re
sultera i en sammanslagning av medicinal- och socialstyrelserna. Beräk
ningarna utgår från att den planerade förstärkningen skall vara genom
förd under år 1967. 

Den statliga konsulentorganisationen inom socialvården väntas bli sam
ordnad och lokaliserad till särskilda konsulentkontor i residensstäderna i 
enlighet med de huvudlinjer som dragits upp av socialvårdskonsulent-
utredningen i dess betänkande (SOU 1963:30) och som i huvudsak 
godkänts av socialstyrelsen. På konsulentkontoren skall enligt planerna 
finnas personal med sakkunskap, som tillsammans täcker samtliga social
vårdsområden. Dessutom skall kontoren utrustas med för konsulenterna 
gemensam skrivpersonal. Även barnavårdsombuden, som för närvaran
de har en blandad privatkommunal status, skulle då ingå i konsulent
kontoren och bli statstjänstemän. I samband med samordningen kom
mer de nuvarande konsulenttjänsterna samt assistent- och biträdestjäns
terna vid länsnykterhetsnämnderna att upphöra. Eftervårdskonsulenter
na kommer att ersättas av tjänstemän vid ungdomsvårdsskolorna med 
särskild uppgift att sköta vården utom skola. 
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Prognosen utgår från att den planerade omorganisationen av konsu
lentverksamheten skall vara genomförd från och med 1970. 

Tab 4 visar en del av personalen i socialstyrelsen och konsulentorgani
sationen, fördelad efter utbildning och lönegrader. 

Tab. 4. Socialstyrelsens och konsulentorganisationens personal den 
1 oktober 1963, fördelad efter lönegrad och utbildning 

Socialstyrelsen : Amanuenser och uppåt på lönegradsskalan 
Konsulentorganisationen : Konsulenter och assistenter 
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P e r s o n a l u t v e c k l i n g e n inom den sociala administrationen 
hänger nära samman med tillgången på utbildad personal under perio
den. Inom samarbetsnämnden för socialhögskolorna har vissa beräkning
ar gjorts om den väntade examinationen under prognosperioden. Under 
förutsättning att 20 procent av inskrivna elever bortfaller under studie
tiden och att de 80 procent som fullföljer studierna till examen gör 
detta på normaltid, skulle — eftersom studietiden från och med intag
ningarna 1964 förlängts med två terminer — inga socionomer utexami
neras under 1966. I själva verket har det emellertid blivit ganska vanligt 
att förlänga studierna med en termin eller mer, varför år 1966 inte blir 
utan examination. Man finner det sannolikt, att 50 procent av de in
tagna examineras på normaltid, att 20 procent fullföljer studierna under 
nästkommande läsår och återstående 10 procent efter ytterligare ett år. 
Enligt en sådan beräkning skulle cirka 135 socionomer komma att ut
examineras år 1966. Sammanlagda antalet utexaminerade under åren 
1964—1969 (examineringen sker normalt i december) skulle med be
aktande av de förskjutningar som kommer av förlängd studietid bli om
kring 2 000 socionomer.1 

Av cirka 2 500 yrkesverksamma socionomer upptagna i socionomförbun
dets matrikel 1958 var 63 procent i kommunernas tjänst. Av dessa cirka 
1 570 socionomer var 45 procent anställda i den sociala administratio
nen. Av de i socionomförbundets matrikel för 1963 upptagna yrkesverk
samma socionomerna var 68 procent i kommunernas tjänst. Under an
tagande att av de under tiden 1964—70 utexaminerade 2 000 sociono
merna 68 procent eller 1 360 socionomer går till kommunal tjänst och 
att av dessa socionomer 45 procent går till den sociala administrationen, 
skulle denna tillföras 612 socionomer. 

Sköndalsinstitutet räknar med att under åren 1964—69 frän sin sociala 
linje utexaminera omkring 230 elever. Av de 119 elever, som under 1950-
talet utexaminerades från institutets sociala linje, gick omkring hälften 
till kommunernas sociala administration. Om man förutsätter samma 
andel under 1960-talet, kommer Sköndalsinstitutet att tillföra detta verk
samhetsområde omkring 115 personer med social examen. 

Enligt de beräkningar som ovan angetts skulle de under åren 1964— 
1969 från socialhögskolorna och Sköndalsinstitutets sociala linje utexa-

1 På grund av at t utbildningen vid socialhögskolorna lagts om fr o m 1964 tillkommer 
många okända faktorer, som gör förutsägelser om examinationsutfallet synnerligen 
osäkra. 

182 



minerade eleverna tillföra kommunernas sociala administration ett till
skott av socialt utbildad arbetskraft av cirka 730 personer. Kommun
enkäten visade att kommunerna under samma period räknar med en 
ökning av socialt utbildad personal på chefs- och assistentbefattningar 
inom den sociala administrationen med ca 780 personer. 

Tillgången på utbildad arbetskraft påverkas även av personalens av
gång på grund av dödsfall, pensionering, övergång till andra arbetsom
råden etc. Som framgår av tab 5 befann sig i slutet av 1964 knappt 1 
procent av de i SSR och KTF organiserade socionomerna (1 718 st) i 
åldern 60—64 år. Avgången på grund av pension eller dödsfall under 
prognosperioden blir därför obetydlig. Tab 6 visar åldersfördelningen 
bland socionomer och icke-socionomer som är verksamma inom socio
nomyrken och anslutna till KTF. Av tabellen framgår, att avgången på 
grund av pension eller dödsfall kan väntas bli större bland icke-sociono-
merna än bland socionomerna under de närmaste åren. Den avgång som 
består i att kvinnliga socionomer gifter sig och blir hemmafruar under 
småbarnsperioden kan beräknas bli kompenserad genom att ett ungefär
ligen lika stort antal återvänder till yrket, sedan barnen blivit större. Av
gången till andra yrken är en faktor att räkna med, som i sin tur sam-

Tab. 5. Socionomer i kommunal tjänst fördelade efter ålder 
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Tab. 6. Inom socionomyrkena verksamma tjänstemän, anslutna till Svenska kom
munaltjänstemannaförbundet, fördelade efter ålder och utbildning 
December 1964 

manhänger med den kommunala lönesättningen, arbetets organisation, 

graden av övertidsarbete m m , d v s kommunernas konkurrenskraft som 

arbetsgivare. Socialstyrelsen saknar underlag för a t t mä ta denna faktors 

betydelse. 

PROGNOS — METOD OCH RESULTAT 

Prognosen för den sociala administrationen utgår från att socialvårds

områdena byggs ut i den takt och omfattning som anges i de olika av

snitten av denna redogörelse. Det viktigaste underlaget för socialstyrel

sens prognos utgör även hä r kommunenkäten. Tyvärr vet m a n — som 

inledningsvis framhållits — inte med säkerhet vilka faktorer som kom

munerna beaktat då de linjerat upp den kommande utvecklingen. 

Många kommuner har angett bristande planering som främsta återhål

lande faktor vid utbyggnad av vårdområdena. M a n kan förutsätta, at t 

otillräcklig personal inom kommunernas sociala administration är en 

starkt bidragande orsak till att planeringsarbetet släpar efter. K ä n t är 

också att personalbristen hos de sociala nämnderna på sina håll medför 

184 



onödig tidsutdräkt och otillfredsställande behandling av ett okänt antal 
socialvårdsärenden och därtill passivitet i många fall där undersökning 
kunde vara påkallad. Man vet inte i vad mån den för prognostiden 
angivna personalen är avsedd att täcka såväl den nuvarande personal
bristen som behovet av personal för planering och administrering av ut
byggnaden på de olika områdena. 

Prognosen för vårdområdena har i allmänhet gjorts av de olika nämn
derna, under det att prognosen för den sociala administrationen gjorts 
omväxlande av socialchefer eller andra företrädare för socialvården och 
drätselkamrerare eller andra företrädare för kommunernas ekonomiska 
förvaltning. Man kan förutsätta att de förstnämnda varit mera realis
tiska och de senare mera försiktiga i sina bedömningar av personalbeho
vet. Möjligen kan man också förutsätta att företrädarna för den ekono
miska förvaltningen varit mera realistiska ifråga om de resurser, som 
kan komma att ställas för socialvårdens förfogande. 

Enligt kommunenkäten skulle personalen öka i snabbare takt de förs
ta åren än senare. Det är tänkbart att kommunerna underskattat beho
vet av personalförstärkningar under de senare åren. Å andra sidan är det 
inte troligt att den utbildade personalen kommer att räcka till för en så 
snabb expansion som angivits för de båda första åren under prognos
perioden. 

Prognosen räknar med att efterfrågan på s o c i a l a d m i n i s t r a 
t i v p e r s o n a l i n o m k o m m u n e r n a skall bli så stor som kom
munenkäten utvisar, men att utbyggnaden kommer att ske i jämnare 
takt. En sådan utveckling skulle kräva ett årligt tillskott av cirka 155 
chefer och assistenter fram till 1970. Med den andel socionomer, som 
kommunerna tänkt sig att ha, skulle det erfordras ett årligt tillskott av 
cirka 130 socionomer för dessa befattningar. Socialstyrelsen räknar i 
prognosen med att utexamineringen från socialhögskolorna och från 
Sköndalsinstitutet skall räcka till för denna ökning. 

Tillgången på socionomer för den sociala administrationen samman
hänger emellertid inte bara med examinationen utan även med kommu
nernas konkurrenskraft som arbetsgivare. Särskilt mot slutet av prognos
perioden, då socionomer med den nya, utökade utbildningen kommer ut 
på arbetsmarknaden, kan det tänkas att andelen av dem som går till so
cial administration inom kommunerna inte blir så stor som prognosen för
utsätter. En större del av personalbehovet än prognosen utvisar, kom
mer då att behöva täckas med arbetskraft som utbildats på andra vägar. 
Tyvärr föreligger inte någon utredning om vilka olika slags utbildningar 

185 



som finns företrädda bland de omkring 1 450 icke-socionomer som inne
har chefs- och assistentbefattningar i den sociala administrationen inom 
kommunerna. Med det starka expansionsbehov som finns inom den so
ciala administrationen och den växande efterfrågan på fackutbildad ar
betskraft — inte minst social — som gör sig gällande på arbetsmarkna
den i stort, torde det bli nödvändigt att inventera alla möjligheter till 
utbyggd utbildning — inte minst fortbildning av förtroendemän och 
andra personer med erfarenhet av socialt arbete. En analys av arbets
uppgifterna inom den sociala administrationen utifrån dessa utgångs
punkter bör kunna ge värdefull information för uppläggning av kom
pletterande vuxenutbildning. 

Vad beträffar övriga yrkesgrupper inom den sociala administratio
nen, bygger prognosen helt på kommunenkäten. Lakar- och psykolog
medverkan beräknas öka årligen med arbetsinsatser motsvarande (om
räknade till heltid) 6 läkare och lika många psykologer. Kanslistperso
nal i socialvårdsarbete samt skriv- och kontorspersonal i övrigt beräknas 
öka med i genomsnitt cirka 120 personer om året. Den totala arbetsstyr
kan inom området väntas öka med i genomsnitt cirka 320 personer om 
året. 

D e n s t a t l i g a s o c i a l a a d m i n i s t r a t i o n e n väntas öka 
sitt personalbestånd från omkring 280 år 1964 till omkring 370 år 1970 
eller med 32 procent. Under den tiden väntas 6 eftervårdskonsulent
tjänster hos socialstyrelsen bortfalla, medan 24 barnavårdsombud, som 
hittills inte varit statsanställda väntas komma att ingå i den statliga kon
sulentorganisationen. Personalförstäxkningama kommer för socialstyrel
sens del främst att gälla tjänster i lönegraderna 20—27; konsulentorga
nisationen får förstärkning både av denna lönegrupp och av skrivperso-
nalen. 

I fråga om d r i f t k o s t n a d e r n a för kommunernas sociala admi
nistration bygger prognosen på kommunenkäten. Kostnaderna har av 
kommunerna redovisats uppdelade på löner och arvoden, sammanträdes
arvoden för förtroendemän, reparation och underhåll av inventarier, öv
riga driftkostnader samt anskaffning av inventarier. Enligt anvisning
arna skulle pensionskostnader inte redovisas och inte heller bidrag till 
organisationer eller enskilda, avskrivningar och amorteringar eller inter
na räntor och hyror. I prognosen redovisas löner och arvoden för sig 
och resten tillsammans som övriga driftkostnader. Under denna rubrik 
redovisas även nämndernas till öppenvården hörande driftkostnader med 
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undantag för kontantunderstöd, vårdavgifter till institutioner och foster

hem o d, som enligt direktiven till socialstyrelsen skulle lämnas utanför 

prognosen. 

Kommunernas driftkostnader för den sociala administrationen kom

mer enligt prognosen att stiga från 122 miljoner kronor 1963 till i ge

nomsnitt 169 miljoner kronor per år under tiden 1966—1970. 

Driftkostnaderna uppgick för den statliga sociala administrationen till 

8 miljoner kronor under 1963 och beräknas stiga till i genomsnitt 10,2 

miljoner kronor per år under tiden 1966—1970. 

Prognosen har inte tagit med i beräkningen några investeringskost

nader för den sociala administrationen. 

Också en framtidsberäkning. De större kommunerna har börjat utveckla 
den automatiska databehandlingen för sin förvaltning. Stockholms stad 
t ex disponerar nu två ADB-anläggningar. Stadens bokföring är upplagd 
efter ADB och flertalet förvaltningar kör sina redovisningar på 
datamaskin. Alla lönerutiner som gäller de mänadsav lönade i stadens 
tjänst går efter ADB och sådana rutiner skall nu också genomföras för 
ackordsavlönad personal. 

Stadens ADB-behandlade lönerutiner är för övrigt samordnade med 
postens giroavdelning. Magnetband med löneuppgifter sänds över postens 
dataanläggning och sedan utbetalas tjänstemannalönerna per postgiro. 
Man prövar nu att få en liknande integration för utbetalning av stadens 
fakturor. Därmed skulle en massa pappersexercis falla bort. Olika former 
av bidrag t ex allmänt barnbidrag, går också över ADB och även detta 
kommer att utvecklas. 

Inom bostadsförmedlingen har vissa tidskrävande arbetsrutiner förts 
över till ADB. Bl a följande fördelar i jämförelse med tidigare manuella 
metoder har uppnåtts i ett system uppbyggt kring ett expeditions- och ett 
anvisningsregister: a) rationell registrering b) lättlästa registerkort 
c) bättre möjligheter att belysa bostadsköns struktur d) garantier för att 
inga sökande tappas bort e) större förutsättning för interna byten inom 
kön etc. 

Staden hyr även maskintid på andra anläggningar för vissa tekniska 
beräkningar t ex underlag om trafikintensitet och befolkningssiffror för 
att få fram lösningar av stadsplanebildningen etc. 

I en ny tids portfölj kommer chefen för ett verk eller företag att kunna 
föra med sig t ex företagets kamerala dataförråd. Den kakburkformade 
»portföljen» är en portabel skivpacke för ett nytt elektroniskt datasystem, 
IBM. Den rymmer sex magnetskivor med ett innehåll som till sin omfatt
ning motsvarar informationen i 25 000 hålkort. Skivpacken väger knappt 
fem kilo och kan omplaceras på mindre än en minut. 
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Summary 

Looking Five Years Ahead 

R E P O R T ON EXPECTED DEMANDS ON NATIONAL RESOURCES. Page 3 

I n the period after the second world war enquiries have been made every five 
years about current trends in Swedish national economy. As a rule they have 
covered the next five years. T h e latest investigation was carried out 1959—52. 
A new investigation is being conducted for the time up to 1970, bu t intends to 
yield perspectives for the 70's too. I t will be made public a t the end of this year. 

One of the principal purposes of the investigation is as before, to yield a 
comprehensive survey of the perspectives of economic development. In addition 
there is the important a im of obtaining a carefully prepared basis for investi
gations and planning in detail being carried out by enterprises, organizations, 
ministries and state as well as local authorities. In some cases data about regional 
development have been considered essential. 

The materials of the investigation are submitted to a continuous discussion 
in the Economic Research Council of the Ministry of Finance. T h e Economic 
Division of the ministry leads the work connected with the investigation, plans 
and coordinates the enquiries in various authorities and makes up the ensuing 
report. 

T h e National Social Welfare Board was requested on 17 March 1964 to pre
pare some basic materials for the long term development perspectives in the 
Swedish economy in the shape of an estimate as to what demands could be 
expected to be made on the nation's resources from the various social welfare 
branches. 

In accordance with this commission the National Board rendered the required 
da ta to the Minister of Social Affairs on 5 March 1965. 

The report consists of a comprehensive survey on the expected development 
of investments, operation costs and personnel 1963—1970, as well as separate 
accounts of source materials, methods of calculation and results concerning the 
development in the following branches: homes for the aged, services, cultural 
activities etc. offered to old people and the handicapped, nurseries, private day 
homes, children's homes, children's camps, holiday homes, youth centers and 
other premises, temperance care, reformatory schools, home help services and 
social welfare administration. 

T H E COMMISSIONED INVESTIGATION. Page 5 

T h e National Social Welfare Board was commissioned to procure da ta for the 
long-term investigation, implying an account of what demands could be expected 
to be made on the resources of the nation by all brances of social welfare — 
both municipal, county council, government and voluntary organizations — im
plying costs for current activities and for expansion. 

The National Board was moreover to outline what shifts might be expected 
against the background of existing plans and trends in the demand for personnel 
— particularly with regard to training — and to confront them with the ex
pected development of recruiting possibilities and träning capacity. 

Finally the National Board was to estimate what changes could be expected in 
the demand for the various welfare services in relation to expected available 
resources according to existing expansion projects and the personnel expected 
to be available. The information presented does not only intend to serve as 
a basis for the investigation of long-term economic trends but also for the plan
ning in the field of social policy within the Ministry of Social Affairs and the 
to be made on the resources of the nation by all branches of social welfare — 

It is beyond the scope of the commissioned study to predict to what extent 
competition from other sectors of society for personnel and other resources may 
curtail the expected development of social welfare activities. Still less is there 
reason to anticipate the effect of controlling actions which the parl iament and 
the government may consider necessary in the face of joint trends in Swedish 
economy or of reforms in social welfare tha t may be decided for other reasons. 
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As to the economic development of society on the whole the report presupposes 
— in accordance wi th directives received — full employment, a n average annual 
increase of the gross national product by 4 % and a population trend as given 
in the prognosis of the Central Bureau of Statistics. T h e number of working 
hours per week are supposed to remain unchanged during the period. 

In conclusion it should be underlined that the report was not expected to 
include all types of costs. Thus it was not to include allowances (income trans
fers) paid to private persons — e. g. social assistance, foster-home pay, pocket 
money etc — to local authorities and voluntary organizations, neither the cost 
of pensions or the national insurance contributions from employers. T h e data 
were to cover the gross costs, in other words to state the costs unreduced by 
incomes in the shape of contributions paid by beneficiaries, government grants 
etc. Reported investment costs were not to include the cost for buying grounds etc. 
The cost estimates were not to include the effects of rising prices and wages. 

Epitome 

T H E PROBLEM OF PROGNOSTICATION. Page 7 

T h e development of social welfare on the one hand — the extent and quality 
of its services, current costs, investments and personnel — and the growing need 
and demand for these services on the other hand can be viewed as the result of 
a great many interrelated factors affecting or neutralizing each other. These 
in their turn are influenced by secondary factors relating to fields outside social 
welfare, but again partly interacting and deriving from each other. Sorting out 
certain factors as a basis for prognostication is bound to be tainted by a certain 
amount of arbitrariness. 

T o account for some of the factors determining the supply of social welfare 
services a simple model is used starting from the parties acting in this field. 
T h e development of social welfare activities is directly decided by various re
sponsible authorities i. e. for most activities the primary local government units, 
for others the central government, county councils and voluntary organizations. 
T h e actions of local authorities are decided i. a. by legislation defining the tasks 
entrusted to them with a more or less wide margin of discretion. Within this 
scope their actions are influenced by their conceptions of current needs and their 
willingness to alleviate these needs, the available resources in various respects, 
the action taken by other responsible authorities and the supply of personnel. 
T h e concepts and att i tudes as to the need of welfare activities can be supposed 
to be influenced by the degree and extent to which this need becomes manifest 
through the demand from the side of the public, from those who are in need 
and from their relatives and also through public opinion in general. But also 
the opinion of Government and Parliament being reflected in legislation may 
be important, as is the informative, consultant and supervisory government ac
tivity headed by the National Social Welfare Board. Resources are affected by 
government actions, through legislation on governmental subsidies, and through 
grants-in-aid decided annually. In addition, the local authorities' welfare work 
is dependent of the government as responsible for the education and training 
of institutional and administrative personnel. 

At the receiving and the development can be said to be decided partly by 
the number of people in need of care, but also by the actual demand and by 
the degree to which those entitled make use of the services offered by the social 
welfare authorities. T h e number of clients again, can be said to be related to 
the number of persons in the risk zone — such as a certain agegroup — but 
also to the extent of this risk within the group. T h e extent of this risk is in
fluenced by many factors that vary in different branches of welfare. T h e cur
rent demand is furthermore affected by the care facilities available at the mo
ment and by the degree in which the general public has knowledge of these 
facilities. 

Each section of the present report dealing with the various branches of social 
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welfare has a short introductory survey of the development in recent years. 
Against this background the factors are given that appear to have a decisive in
fluence on the development both of the care offered and of the demand for it. 
Then there follows an exposition of the material available for an estimate of 
the development of the various factors up to 1970 and their importance for 
the branch in question. In conclusion an account is given of how the National 
Social Welfare Board expects the development to be with respect to the extent 
of the welfare activities (number of beds, etc), investments, personnel require
ments and running costs but also with respect to possible discrepancies between 
demand and resources available. 

This prognosis is intended to be used as a basis for governmental decisions 
of policy. It would therefore obviously be meaningless to use as basic material 
for the prognosis conjectures by the National Social Welfare Board as a prob
able future actions by the government that might be expected to influence de
velopment. In accordance with instructions received the legislation was to be 
supposed to remain unchanged. Government grants are accounted for not as 
probability estimates but with the sole purpose of indicating preconditions for 
an estimate by the National Board of other factors (e. g. the actions of local 
authorities) that may be influenced by the government grants. When accounted 
for, the actions of the National Board itself are not referred to as probability 
estimates but as intentions. 

NEED AND DEFICIENCY. Page 8 

One might define deficiency in a branch of social welfare as the situation where 
the care offered is not sufficient to satisfy the demand from those entitled to 
it for their own or somebody else's part. One can also speak of deficiency in 
the sense that the care does not meet the need defined by a certain set target. 
In that case the need of care is understood to be the care that is required to 
effect the result which the target indicated as an attainable object of the care 
in question. 

In the setting of a target various object may be considered. In a certain 
branch the object might be expressed in terms of the level of living, health, 
development, security, liberty of choice for the individuals concerned and in 
terms of justice between different groups of individuals. It might also be ex
pressed — at least in certain branches — in terms of profitability, e. g. as a 
gain in rehabilitated manpower in excess of the manpower that is utilized. 

Setting a target may also imply a liberal or more restricted limitation of the 
group of individuals making the objects of the care, or restrict the scope and 
intent of the care offered or of the limit below which a person is considered to 
risk destitution. 

The objects may be expressed more explicitly or only in general terms, be spe
cified or not as to various degrees of destitution and various types of measures 
to be taken. In many fields the stipulations admit of a wide margin of inter
pretation and more or less discretionary appraisals sometimes leading to a situ
ation where the level of the offered care varies among different local authorities 
or even between similar cases handled by the same local authority. 

In order to arrive at a quantitative estimate of the need for various welfare 
services it is not only necessary to define the target and to define it so precisely 
that a fairly unambigous delineation of cases can be derived which should be 
the object of the care. It is also necessary to know how many persons are in a 
situation of need under the target and to know the measures that have to be 
taken in order to obtain the desired result. In order to be able to estimate the 
extent of deficiency within a certain branch of social welfare activity one has 
also to know to what extent the clients actually are given the care corresponding 
to the object aimed at, in other words to what degree the care extended has 
the effect it should according to the target that has been set. 

A general discussion of the targets set for the various branches of care lies 
beyond the scope of the commissioned task. It should be pointed out, however, 
that the problem of the targets is not entirely in dependent of the means at 
our disposal; the introduction of more efficient methods of treatment and new 
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branches of care enable us to set higher targets. Our knowledge about the 
effect of various social welfare activities are very scanty and incomplete. I n con
sequence of this fact it is impossible under present conditions — with the ex
ception of a few branches — to determine what measures and in relation to 
these what resources should be had recourse to in order to obtain a given result. 

Finally it should be underlined that the basic material is insufficient to yield 
a uniform basis from which conclusions can be drawn as to how many people 
require care of a certain type and to what extent they do receive this care. 

T h e National Social Welfare Board has therefore refrained from estimating 
the absolute size of the existing need and deficiency and contended itself with 
illustrating the trends in general terms. The judgements of local authorities have 
primarly been used for this purpose. 

BASIC DATA. Page 10 

T h e prognosis is partly based on various kinds of statistical publications, partly 
on other materials kept at the National Social Welfare Board such as annual 
reports, applications for grants-in-aid and building plans, partly also on special 
enquiries. As to personnel numbers etc. for the base year of 1963 supplementary 
da ta have been received from the three largest cities and the unions of muni
cipalities and local authorities. 

T H E LOCAL AUTHORITY ENQUIRY. Page 10 

In June 1964 the National Social Welfare Board distributed a questionnaire to 
all urban and rural municipalities. This social welfare questionnaire contained 
questions about conditions in the base year of 1963, the current situation, ex
isting projects and decisions, estimations of future development and attitudes 
and positions taken. The social welfare fields covered comprised the care of old 
people and invalids, semi-institutional and out-care of alcoholics, children's day 
institutions and family day nurseries as well as youth care. In addition matters 
of welfare administration and certain data about economic planning in the mu
nicipalities. 

Da ta were received from all municipalities with the exception of about ten 
of the smallest ones, al though in many parts the answers were incomplete. Lack 
of time made it impossible to subject the material to a detailed scrutiny by 
comparison with other informative material available, neither could the analysis 
be made as profound as might have been desirable. 

T h e interpretation of the material submitted was rendered difficult through the 
fact that it is not known what factors have been considered by the informants with 
regard to their estimates of future development. Besides it can be taken for 
granted that both standpoints based on principle and judgements on future de
velopment may vary widely with various authorities on different levels within 
the local administration. I t is difficult to say which authorities are represented 
in the answers. Probably the answers have to a relatively great extent been 
writ ten by officers of welfare administration who can be expected to be aware 
of the topical needs for expansion. O n the other hand they may be inclined to 
overlook the general aspects of municipal economy and policy that become rele
vant when projects are to be realized and when the requirements of social wel
fare have to be balanced against other public requirements. Should the investi
gators have been able to solve these and other problems connected with the 
prognostic value of the data, it would have been necessary to organize the en
quiry in a different way. T h e preparations would then have consumed much 
more than the time available for the purpose. 

ADDITIONAL ENQUIRIES. Page 11 

Through special enquiries da ta have also been received from the boards of in
stitutions for alcoholics, from county councils and municipalities outside county 
jurisdiction concerning children's institutions, from the county chanceries con
cerning planning of homes for the aged, from local authorities concerning home 
help services, from institutions for alcoholics, from all hospitals counting more 
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than 100 beds concerning day nurseries for the children of hospital personnel 
and from various organizations arranging youth welfare activities concerning 
investments in buildings, furniture and equipment. Answers have been received 
from all with the exception of a few hospitals. 

DEVELOPMENT IN THE VARIOUS FIELDS. Page 11 

Dominant in social welfare is the care of the aged in Homes jor the aged, both 
as regards investments and the cost of operation and personnel. There is a 
continuous increase of old people particularly in the highest age groups. Should 
an undiminished share of the various groups over 70 years of age be institu
tionalized, this in itself would demand an additional 9 900 beds based only 
on the expected increase of old people. According to the local authority en
quiry the corporations estimated the present lack at 8 400 beds. Presupposing 
an undiminshed share of each age group being institutionalized, regard will 
also have to be taken to the fact that lack of beds — the number of those who 
ought to have been admitted — will increase in proportion to the general 
growth of the aged groups i. e. somewhat more than 20 %. With an average 
occupation rate of 93 % the expected requirement will be an addition of about 
20,000 beds, i. e. a total requirement of 64,300 beds. On the other hand it 
might be considered that the number of inmates in homes for the aged under 
the age of 70 would decline i. a. if more use is made of the resources of open 
care. If it is assumed that the number might be reduced by half of the 1961 
figures, i. e. by 3,300 the expected requirement would be about 61,000 beds in 
1970. 

The local authorities indicated an estimated requirement in 1970 of about 
70,000 beds corresponding to 9.5 beds per 100 persons over 70 years old. This 
estimate agrees quite well with the standard rule usually given by the National 
Social Welfare Board for the planning of homes, viz. that the expected require
ment of beds can be estimated at 10 % of the population from and over 70 
years old in 1970. 

The local authorities,' however, did not expect to reach a higher number than 
about 63,500 beds. The National Board judges improbable that this number 
will be reached in the course of 1970. It has always been the experience of 
the board that the local authorities generally underestimate the time necessary to 
plan, finance and execute the building of a home. Consequently the National 
Board expects the eventual figure for the period 1964—70 to correspond to 
the number of beds included in the building projects that have already been 
decided by the local authorities, at least in principle. This number equals about 
22,00 beds. Therefore the fact that comparatively few projects have been plan
ned for the later years of the period has not affected the prognosis. It has been 
judged probable that building will experience a certain delay in such a way 
that investments will take place at the .end of the period that have been planned 
for the earlier part by the local authorities. The National Board shares the 
opinion of the local authorities that the number of closed down wards will 
gradually decline in proportion to the new-built ones and that the net increase 
will become slightly greater for every year. Accepting these conditions the total 
number of beds will be about 60,400. This does more or less equal the minimum 
number required to eliminate the present lack as estimated by the local author
ities simultaneously coping with the increase of the aged groups. If this is to 
hold a prerequisite is that the lower age groups are given assistance to manage 
outside the institutions for a longer period. 

The various services, cultural activities, etc. in open care have an intrinsic value 
for the aged but also serve as a supplement to the home help service and may 
even substitute it. Meals on wheels do directly reduce the amount of daily 
work. Pedicure, gymnastics, clubs and study circles contribute to active life and 
make the old people retain their mobility and agility both physical and mental, 
in its turn making it possible for them longer to do their daily chores at home, 
go shopping etc. This does not only reduce the demand for homehelps but also 
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for beds in institutions. But also for those who live in old peoples homes similar 
services are arranged including work therapy. 

Apparently there is a growing interest in these questions among local author
ities. A comparatively large number of municipalities are planning to start or 
to enlarge one or various actitivities of this type. Of all municipalities there is 
only a minority where it has come to actual planning. T h e initiative of private 
organizations — in particular the Red Cross — has been of great importance. 

T h e prognosis presupposes that the average cost during the 1966—1970 peri
od will be twice as high as in 1963. This expansion can only take place if the 
necessary number of trained occupational therapists, voluntary helpers and pedi-
curists are provided. 

Day nurseries and leisure-time centers for school children are, together with home 
help services for old people and handicapped the field that is expected to show the 
fastest expansion in the course of the period. From the beginning of the 50's 
to 1963 this activity had been practically unchanged, in spite of the fact that 
a rapidly increasing number of married women became gainfully employed and 
in spite of growing files of applicants for admittance to the day nurseries. In 
the spring of 1964 these files were supposed to represent a requirement of 6,000 
places of which 4,000 could be absorbed at once. 

T h e National Social Welfare Board expects the demand for day nursery places 
to increase during the period partly since the number of working mothers will 
increase and partly through the growing number of children, but also with regard 
to the fact that there is a growing tendency to utilize the service of the day 
nursery while other possibilities of arranging care and at tendance of children are 
becoming more and more difficult. 

T h e local authorities expect a fast expansion of day nurseries both in places 
where they are already in operation and in new places. Many are the local 
authorities probably, who have, however, underestimated the time needed to 
plan and realize a day nursery project. T h e National Board therefore expects 
a certain time lapse in the realization of these plans. 

The prognosis presupposes an increase of 12,000 day nursery places from 1964 
to 1970, implying slightly more than twice the present number of places. In spite 
of this development a considerable shortage has to be expected in 1970. 

T h e prognosis expects an increase of more than 3,000 places in leisure-time 
centers up to 1970, implying double the 1964 number. 

Nursery schools have shown a continuous expansion since the beginning of the 
50's. In 1963 they could receive about 45,000 children. The local authority 
enquiry shows that 37,000 children were lined up in the spring of 1964. 

T h e demand for nursery schools will probably increase both in view of the 
growing understanding of the nursery school's significance in the development 
of the child and on account of the growing number of children. 

Also in this case the National Board expects a certain time lapse in the ex
pansion as compared to the local planning. 

T h e prognosis expects an increase from 1964 to 1970 by places for about 
34,000 children i . e . by about 70 % . 

Day care in private homes has shown a marked increase these last few years. 
T h e prognosis expects a continued increase from about 8,400 homes in 1964 to 
about 15,000 in 1970 accepting children. 

Since the first regional plans for the provision of children's homes were con
firmed in 1945 the number of beds has decreased up to 1962, both as to homes 
within and outside the plans. The total decrease between 1955 and 1963 was 
about 890. Simultaneously the average occupation rate of homes within plan 
decreased from 80 % 1951 to 68 % in 1962. 

If the choice can be made between sending a child to an institution or to a 
private family the Child Welfare Law prescribes that a private family is to be 
preferred. T h u s the need of beds in institutions is correlated to the supply of 
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private families, which is in its tu rn dependent of such factors as the amount 
of cash compensation, the degree of maladjustment in the child to be accepted, 
the frequency of homemaking women etc. 

In the field of children's homes there is a tendency towards smaller units and 
differentiation by degree of maladjustment, age and sex of the inmates, in the 
last respect only as far as teenagers 16—18 years of age are concerned. These 
were placed under supervision of children's homes administration by the new 
Child Welfare Act of 1960. This tendency will probably affect the development 
during the period of prognosis, and with it i. a. an increased demand for 
trained personnel and at tendants . 

T h e prognosis views an increase of beds in homes within plan by about 400 
from 1964 to 1970, when the number of beds will reach 4,500. 

A strong expansion of the general preventive activities mark the recent de
velopment of local care of children and young people. Among the most impor
tant initiatives in the field here can be mentioned the building of detached 
youth centers and the inclusion of youth center premises in buildings made also 
for other purposes. The endeavours of local authorities are primarily directed at 
those young people who are not members of organizations. At the same time 
the authorities grant contributions to such organizations for the purpose of at
tracting young people and also provide premises. In this field the initiatives taken 
by local authorities and by the organizations influence and stimulate each other. 

T h e National Social Welfare Board has collected da ta about investments, 
personnel and operation costs for youth centers and premises run by local author
ities and about investments in buildings, furniture and equipment as well as 
about costs of repair of centers and premises owned by certain organizations 
with youth actitivites. 

For the period 1966—1970 the prognosis, based on data from the enquiry, 
views the annual average of the joint investments of local authorities and or
ganizations to be almost twice that of 1963, 34 millions annual . T h e National 
Board has not been able to balance against each other possible errors in the 
collected material , and the prognosis is quite uncertain on this point. 

From 1960 to 1964 the number of places in youth welfare schools (approved 
schools) increased by 10 % and the number of young people submitted to in
stitutional care by 4 % , whereas the number of young people submitted to 
extramural care increased by almost 40 %. Dur ing the same period the annual 
number of newly registred pupils increased considerably faster than the total 
number of pupils, viz. by 20 % (from 794 to 95%) which was made possible 
through a reduction of the time spent at school. T h e lack of places reflected 
in the number of pupils wait ing to be admitted was considerable in 1959 but 
was practically eliminated by 1961. 

I t is expected that the number of people aged 12—17 will decline by 15 % 
during 1963—1970. The development of juvenile delinquency is to a certain 
extent illustrated by the number of people aged 15—17 who have been sentenced 
according to the penal code (except for drunkenness or disorderly behaviour) . 
U p to 1959 their number increased rapidly but since then it show a declining 
tendency. Statistics about the development of delinquency among youths under 
the age of criminal responsibility is lacking. A certain picture can be formed of 
the development of asocial behaviour in youth if we look at the number of 
children (new cases) that have been subject to action of the child welfare boards. 
In recent years their number has shown a noticeable increase. I t can be supposed 
that there exists a strong correlation between the number of young persons sep
arated from their parents for such reasons and provided social care and the 
need of places in the youth welfare schools. There may be other factors, how
ever that may affect and change the picture. 

The need of places is in various ways affected by the preventive policy of 
the Child Welfare Boards. As the resources of tracking child asociality increase, 
the demand for places can be expected to grow. On the other hand widened 
possibilities of fast preventive measures at the very first moment when criminal 
tendencies are discovered will reduce the demand for places at the schools. 
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When deciding upon what measures to take to correct maladjusted young peo
ple, the actual supply of places at special state-subsidized youth welfare schools 
and other resources will probably be a decisive factor. T h e way in which boarding 
homes are run makes them as efficient as the schools. A continued expansion 
of these homes may in the long run lead to a lessening demand for places a t 
schools. But also the development of the special mental care for children and 
young people can be expected to affect the demand for places. 

Short stays at the schools presuppose that the time there be used efficiently 
for intensive treatment, followed up by care outside the school. I n the first place 
this can only be done with an ample staff of trained personnel. T h e shorter 
periods of stay have brought about that the pupils of a school are to a greater 
extent than before made u p of new arrivals, restive and needing acute treat
ment, pupils who want to escape and require a high amount of surveillance 
and individual guidance every hour of the day. Grave symptoms of asociality 
occur more and more often amoung the pupils. 

These last few years the schools have been labouring under great personnel 
difficulties. There has been and still is a lack of well-trained personnel, in par
ticular social workers, physicians and psychologists. There is a burning deficiency 
in staff numbers also among after personnel for which in-service training is 
provided. 

T h e supply of trained personnel is expected to increase in the course of the 
period. 

T h e prognosis calculates a slight increase in the demand for places at the 
schools, possibly to 1300 per year. Already decided and started expansion of 
this branch of care will during the period result in a total number of about 
1100 places. The National Board does not view any further extension of the 
number of places by 1970. T h e National Board considers it possible that the 
schools will be able with suitable resources — in particularly personnel — to 
move the center of importance from institutional to open care of pupils. 

I n temperance welfare (the Prevention of Alcoholism and the Trea tment of 
Alcoholics) the number of cases handled by the municipal temperance boards 
showed a steady increase from 1955 when the previous ration book system for 
the sale of Alcoholic beverages was abolished and in principle the right to pur
chase became free. However, in 1961 a considerable regression occurred. This 
could probably be ascribed to the new Child Welfare Act transferring the main 
responsibility for alcoholics under 21 years of age to the child welfare boards. 

T h e expense of the temperance boards shows an almost fivefold increase for 
the period 1954—1963, partly caused by the abovementioned increase of mis
users. Partly this was due to new legislation in 1955, enabling the boards to 
interfere with preventive measures at a much earlier stage than before. In ad
dition, the state subsidies were considerably increased (to first 60 and then 75 
per cent of the main expenses of the boards) . 

At the end of 1954, the number of places in general institutions for the care 
of alcoholics — run by the government or at government expense — was about 
1100; a considerable enlargement brought this figure to 2150 in 1961. In the 
last few years there has been a reduction of about 30 places, i. a. due to the 
strengthening of the open care resources of the temperance boards. Moreover 
through shortening the time of stay it has been possible to take care of more 
people. T h e number of beds in partly statesubsidized institutions for short-time 
care of alcoholics has shown a fast increase from about 20 in 1954 to about 
460 by the end of 1964. 

It is expected that the consumption of alcohol will gradually increase up to 
1970 but a shift will probably take place towards less strong beverages. The 
extent of abuse is not easy to measure and its relation to the total consumption 
not easily defined. T h e resources of temperance care are so inadequate at pres
ent , however, tha t a considerable expansion is to be expected during the prog
nosis period, even if the extent of abuse would remain unchanged or even de
cline. 
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This expansion will probably become most manifest in open temperance care 
and particularly as regards policlinics, consultation centers and boarding homes, 
run by the temperance boards. T h e prognosis is mainly based on the local 
authority enquiry, an enquiry sent to the boards of temperance institutions and 
the material a t the National Board. 

T h e prognosis anticipates a reduction of places in the general institutions for 
the care of alcoholics by about 130 places dur ing 1966—1970, whereas the num
ber of places in institutions for short term care is expected to increase by about 
370 places in the same period. This development is entirely in line with the 
shift from compulsory to voluntary and earlier treatment, which the Govern
ment wishes to develop. 

T h e local authorities estimate tha t the number of places in boarding homes 
will increase by 750 during 1965—1970. Such an increase would, however, appear 
unrealistic with regard to the time experience has taught us to expect necessary 
for the realization of a building project. T h e prognosis does not go beyond an 
increase of 500 places (84 per yea r ) , implying a total number of 800 places in 
1970. T h e enlargement of boarding homes is expected to reduce the load on 
institutional care. 

Social home help service takes the shape of home helps, home helps for old 
people (samaritans) and personnel looking after children (babysitters). 

T h e home helps are in the first place intended to provide short t ime assist
ance particularly to families with children but are also extended to invalids and 
old people. As a rule the home helps are trained and theirs is a full-time job. 

T h e gradually increasing number of gainfully employed married women has 
made looking after children one of the important tasks of the social home help 
service. 

T h e Samaritans help permanently old people and invalids. As a rule they are 
housewives, often part-t ime employed and they have followed a short instruction 
course for the purpose. 

T h e home help scheme has had the same unchanged extent since the end 
of the 1950, whereas the home he lp service for old people has shown an extre
mely strong increase in the last ten years. T h e social home help service falls 
definitely short of demand as yet. About 20 % of all families applying for 
help are not served at all and in about 4 % of all cases help is prematurely 
discontinued. Besides there is probably a latent need, 9 % of all aged people 
and invalides are aided and it is obvious tha t there is a considerably much 
greater number in need of help. 

With the increasing number of old people the demand for home help is ex
pected to grow. Moreover the improved standard of housing and of living in 
general is expected to postpone the date at which the ageing citizen will feel the 
need of being institutionalized or hospitalized. But this is only valid if ade
quate home help can be provided sufficiently. With the growing number of 
children the demand from the side of families with children will become greater. 
The need of aid for looking after temporarily sick children grows according as 
more and more mothers take paid jobs. Difficulties in being aided by relatives 
not only when the children but also when the mother herself is ill in their turn 
make the need of home help urgently felt. T h e same goes for old people and 
invalids who can not to the same extent as previously count on the possibility 
of relatives to look after them. 

Special grants are paid from 1 July 1964. T h e information received indicates 
that local authorities consider continued expansion of this branch at any rate in 
course of next year. 

T h e prognosis presupposes an increase in the number of home helps for families 
with children etc. by about 30 % during the period. T h e number of home helps 
for old people is expected to reach at least twice their present number. 

Under the new social welfare legislation the local authorities were enjoined 
new and extended duties in various fields of welfare. T h e expansion of the serv-
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ices made also a development of social welfare administration necessary. 
Throughout the reforms aimed at intensifying preventive care, at creating pos
sibilities of acting at the earliest possible moment, moving the center of force 
from institutional to open care and paying greater attention to the restitution 
of difficult welfare cases to normal life through various measures of rehabilitation. 

I t is hard to say in how far the new legislation has affected the load of work 
done in social welfare boards. The expansion of social institutional care — such 
as homes for the aged, day nurseries, youth centers — demands planning and 
administration. Intensification of various forms of open care implies more ex
tensive tasks for the personnel employed by the welfare boards. Social welfare 
statistics do not supply a complete yardstick to measure the load of work in 
the boards. It is not the number of cases handled, which is decisive but the 
type of their problems and situations of need that the welfare officers have to 
solve. The demands on the quality of the assistance offered have become greater 
and the various forms of open care call for an increased variety of tasks such 
as investigations, talks, counselling, taking contact with relatives and employers, 
assistance in bringing about changes of milieu, etc. 

For quite a number of years there has been a pronounced shortage of per
sonnel, in particular of trained social workers. The need of development in local 
welfare administration has grown faster than the actual increase of this group in 
the social administration. U p to this date there is an acute shortage of employees 
in the local social welfare administration. 

T h e development of the population during the period covered by the prog
nosis will lead to increased demands in particular on the child and old age wel
fare and consequently also on the personnel administrating these branches. Al
though the new legislation was adopted in the time previous to the period of the 
prognosis, its initial effects will reach into this period, not least as a result of the 
shortage of personnel needed for the full implementation of these reforms. T h e 
new penal code, taking effect a t the beginning of 1965 can be expected to in
crease the burden of work carried by the child welfare boards and temperance 
boards. The development of the national insurance system has relieved the wel
fare administration but this holds in the main as to routine matters. Everything 
points to the assumption that share of difficult cases demanding much work from 
the welfare boards will increase during the prognosis period. 

Development in health services will affect the demand for social welfare. A 
strong development of the mental child and youth care branch may be supposed 
to lead to an intensification of the tasks handled by the child welfare boards. 
A growing interest in alcoholism as a disease from the side of doctors and au
thorities responsible for health will probably reduce some of the tasks now un
dertaken by temperance boards. On the other hand the social welfare authorities 
may supposedly come into contact with new groups of clients as the open mental 
care system gains ground. 

T h e local authority enquiry shows that the municipalities expect a strong 
expansion not only of social welfare but also of social administration. 

T h e smaller municipalities expect the largest increase of administrative per
sonnel. The number of officers is expected to increase at a lower pace than in 
the 50's. The local authority enquiry shows that the number of social workers 
graduated from schools of social work and public administration on these posts 
is expected to increase their share from 54 to 58 % dur ing the period in 
question. The increase is expected to be greater among the assistants than th" 
chief personnel. As expected the density of graduates is lowest in the small 
municipalities. Fusions of municipalities into larger units will be very frequent 
during the period. This will in some cases conduce to an increased demand for 
trained personnel, but in other cases lead to certain leading administrative posts 
being withdrawn. T h e fusions will probably be accompanied by a certain de
gree of rationalization particularly as regards plain routine office jobs and 
planning work. But case investigations and contacts with welfare clients will 
demand as intensive work as previously if not more. The incorporations will 
in themselves cause an extra load of work on the administrative side. 
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Personnel development in social welfare administration is closely related to 
the supply of well-trained personnel in this period. T h e graduate schools of social 
work and public administration have been expanding their curricula and the 
number of students accepted. T h e total number of graduates in the years 1964— 
1969 (graduation is normally in December) is expected to be around 2000. It 
is pointed out, however, tha t this figure is uncertain. 

Assuming that over 1/3 of the students graduat ing during the period 1964— 
1969 and about half of the 230 pupils leaving the social division of the private 
Sköndal School of Social Work will be employed in local welfare administration, 
this would fairly well correspond to the increase in graduated officers expected 
by the local authorities in the same period. 

T h e supply of trained employees is also affected by personnel retiring. Losses 
from superannuation or deaths are expected to be insignificant. T h e retirement 
caused by married officers becoming housewives during the time when their 
children are small may probably be compensated in the long run, through a cor
responding number taking up their jobs again when the children grow up. 
Retirements through officers taking up other occupations will be dependent of 
the competitiveness of the local authorities as employers. 

The prognosis for social welfare administration has as its point of depar ture the 
development of the various branches of social welfare to the extent and at the 
rate indicated in the various sections of this report. T h e most important base 
for the National Welfare Boards prognosis is the local authority enquiry. 

The prognosis assumes that the demand for administrative personnel in the 
social work in local authorities will reach the height indicated in the enquiry, 
but that the expansion will take place at a more balanced rate. Besides it is 
assumed that the number of graduates will be adequate to satisfy the demand 
for trained staffs from the side of the municipalities. 

O n the other hand, the supply of graduated welfare officers is not only cor
related to the number of students graduat ing but to a high extent with the pos
sibility for local authorities to compete with other employers. Particularly to
wards the end of the period foreseen, when graduates having followed the new, 
extended training courses will enter the labour market, it is entirely possible 
that the relative proportion entering the social welfare administration will not 
be as large on the local level as the prognosis presupposes. A larger share will 
in that case have to be drawn among those having had some other training. 
Regarding the strong need for expansion of social welfare administration and 
the growing demand for staffs with a professional training — not least in the 
social field — making itself felt on the labour market in general, it should be 
considered essential to investigate all possibilities of extended training programs. 
This holds not least of elected representatives and other people experienced in 
social work. 

T h e future organization of the National Social Welfare Board is being investi
gated by a government committee. Simultaneously the question of establishing a 
common central organization for social welfare and public health is being in
quired into. An increase of the personnel required for the central social welfare 
organization by about one third is expected irrespective of the fact whether this 
organization will take the form of a separate social welfare board or result in 
a fusion of the National Board of Heal th and the National Social Welfare Board. 
Calculations are based on the assumed increase of personnel having been com
pleted in the course of 1967. 

T h e State Councelling and Supervisory Organization in the social welfare ad
ministration will probably be coordinated and concentrated to special offices in 
the country capitals. 
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Sociala frågor vid 1964 års riksdag 

Av 1:e byråsekreterare ERLING FRIDOLFSSON, riksdagens 

upplysningstjänst 

De av 1964 års riksdag beslutade statliga insatserna på socialpolitikens 
område kan enklast beskrivas som avsedda att förbättra villkoren för de 
samhällsgrupper och de vårdbehövande, vilka inte i önskvärd utsträck
ning kunnat nås av gällande socialskyddsbestämmelser. Efterkrigstidens 
febrila lagstiftningsarbete — avseende framför allt olika former av so
cialförsäkringar — som genom sin principiella problematik förorsakat en 
häftig politisk debatt, avslutad först i och med ikraftträdandet av lagen 
om allmän försäkring den 1 januari 1963, har avlösts av en period av 
»förbättringslagstiftning» rörande vilken i stort inga principiellt delade 
meningar råder. Detta innebär inte, att den politiska diskussionen på 
området avstannat — endast att denna nu gäller inriktningen, omfatt
ningen och takten i det arbete, som är ämnat att leda fram till ett för 
alla enskilda individer rättvist socialt system. De områden, som i detta 
avseende under 1964 tilldragit sig störst intresse och där i viss utsträck
ning även betydande förbättringar gjorts, är familjepolitiken, handi
kappvården, åldringsvården samt den kollektiva barnavården. Den svår
artade bristsituation som sedan länge rått på bostadsförsörjningens om
råde samt beträffande tillgången på sjukvårdspersonal har även under 
året debatterats i olika sammanhang. Av väsentlig betydelse från familje
politisk synpunkt väntas det förslag om nytt studiesocialt system bli, vil
ket antogs av vårriksdagen. 

Nedan lämnas en summarisk översikt över statens utgifter för några 
sociala ändamål inom socialdepartementets och inrikesdepartementets 
verksamhetsområden (milj kr) . 

Samtliga anslag under socialdepartementet (driftbudget + kapital
budget) uppgick enligt statsverkspropositionen till 6 610 milj kr mot 
5 697 milj kr budgetåret 1963/64. 
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Socialförsäkringar 
FOLKPENSIONERING 

I prop 94 framlades bl a förslag om standardhöjning fr o m den 1 juli 
av folkpensionerna i enlighet med det principbeslut som fattats 1958 
med innebörd att pensionerna skulle höjas vart annat år fram till 1968. 
Den nu föreslagna standardhöjningen utgjorde för en ensam pensionär 
300 kr (från 2 650 till 2 950 kr) och för två pensionsberättigade makar 
tillsammans 450 kr (från 4 130 till 4 580 kr). Räknat med det antal in
dextillägg som utgick f r o m den 1 april 1964 (15) skulle den reella 
pensionen från halvårsskiftet bli 3 775 resp 5 900 kr om året. Statens bi
drag till kostnaderna för folkpensioneringen m m beräknades samman
lagt till 3 625 milj kr, en ökning med 515 milj kr. 

Andra lagutskottet (utlåtande nr 41) och statsutskottet (utlåtande nr 
124) tillstyrkte propositionen i vad den avsåg standardhöjningen av 
folkpensionerna, och riksdagens beslut blev i enlighet med de av utskot
tet föreslagna. Motionerna I 599 och II 721 samt I 439 och II 528 med 
förslag om årliga höjningar fram till 1968 avslogs. De i förstnämnda 
motionspar samt i motionerna I 592 och II 720 även framställda kra
ven på bl a en sänkning av pensionsåldern avslogs med motiveringen att 
det pågående programmet för folkpensionsförbättringar först borde ge
nomföras. 

I motionerna I 593 och II 725 yrkades sådana höjningar av ålders
pensionen till tidigare löntagare, som endast har folkpensionen att lita 
till för sin existens, att denna kommer i nivå med de samlade pensioner 
som utgår för dem som erhåller folkpension jämte tilläggspension. 

Enligt riksdagens mening var sådana reformer för närvarande ej ak
tuella. 

Andra lagutskottet, som är det utskott till vilket lagärendena rörande 
sociallagstiftningen remitteras, förehade till behandling även flera andra 
motionsledes väckta förslag syftande till olika förbättringar av folkpen
sioneringen. 

Sålunda föreslogs i motionerna I 438 och II 527 sådan ändring av 
gällande lag om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg, att den 
extra skärpningen av avdragsfaktorn till 2/3 av sidoinkomsten, när den
na uppgick till 1 700 kr för gift pensionär och 2 400 kr för annan pen
sionär, avskaffades. Vidare föreslogs i motionerna, att de avdragsfria 
förmögenhetsbelopp som tillämpas vid behovsprövningen av folkpen
sionsförmåner höjdes. 

Utskottet upprepade i sitt avslagsyrkande (utlåtande nr 8) beträffan
de avdragsfaktorn de synpunkter som framförts vid behandlingen av 
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motsvarande motionsyrkanden vid föregående års riksdag. Det var så
lunda enligt utskottets mening ofrånkomligt att i något inkomstskikt 
marginalbelastningen blev jämförelsevis stor. Hustrutilläggen och de 
kommunala bostadstilläggen hade emellertid tillkommit framför allt med 
tanke på folkpensionärer utan några inkomster alls utöver folkpensionen 
eller med begränsade sidoinkomster. En ändring i lagstiftningen i sådan 
riktning som föreslagits i motionerna kunde därför inte ha någon nämn
värd betydelse för denna kategori. Ej heller kunde utskottet tillstyrka 
någon höjning av de avdragsfria förmögenhetsbeloppen vid inkomst
prövningen. 

Riksdagen följde utskottet. 
En översyn av änkepensioneringen inom folkpensionssystemet före

slogs i motionerna I 217 och II 268, varvid undersökningen jämväl 
skulle pröva möjligheterna till ett fullständigt avskaffande av inkomst
prövningen. Motionärerna framhöll bl a, att det ur rättvisesynpunkt var 
otillfredsställande med ett system, enligt vilket rätten till änkepension utan 
inkomstprövning skall vara beroende av när vederbörande make avlidit. 

Motionerna överlämnades på hemställan av andra lagutskottet (utlå
tande nr 21) till pensionsförsäkringskommittén. 

Förslag om att allmän folkpension utan särskild ansökan skulle ut
betalas till alla berättigade (motion nr II 453) avslogs av riksdagen 
(andra lagutskottets utlåtande nr 26), liksom motioner (I 602 och II 
695) om höjning av folkpensionsavgiften från 4 till 5 % i stället för slo
pande av avdraget för folkpensionsavgift vid inkomsttaxering, om vil
ket förslag tidigare framlagts (prop 18). Med hänvisning till att angivna 
Kungl. Maj:ts förslag redan antagits av riksdagen avslogs motionerna 
(andra lagutskottets utlåtande nr 40). 

Enligt 1962 års lag om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till 
folkpension utgår hustrutillägg till pensionsberättigads hustru, om hon 
fyllt 60 år och makarna varit gifta minst 5 år. Tillägget, som i sin hel
het är inkomstprövat, kan utgå högst med belopp som motsvarar skill
naden mellan pensionsbeloppet för två pensionsberättigade makar och 
pensionen för en ensam pensionär. Reglerna före införandet av lagen 
om allmän försäkring, vilka i huvudsak var desamma, skilde sig dock 
från de nu gällande därigenom att möjlighet i vissa fall gavs til] hustru
tillägg på grund av sjukdom före 60 års ålder. 

I motion II 165 påtalades att detta förhållande innebar att en hustru 
i åldern 50—59 år med till hälften nedsatt arbetsförmåga ofta kom i 
ett ekonomiskt sämre läge än före införandet av lagen om allmän för
säkring, eftersom hon nu i princip endast hänvisades till förtidspension. 
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Andra lagutskottet uttalade i sitt över motionen avgivna utlåtande nr 
71, att den inom folkpensioneringen gällande principen att den försäk
rade skall erhålla den största av alternativa förmåner även skulle gälla 
i detta sammanhang. Något särskilt initiativ i frågan ansågs inte vara 
påkallat. 

Riksdagen följde utskottet. 
Motioner angående maximeringen av kommunernas bidrag till kost

naderna för folkpensioneringen (I 55 och II 70) avslogs av riksdagen 
efter hemställan från andra lagutskottet (utlåtande nr 9). 

Om bl a bättre ställning för husmödrarna inom folkpensioneringen 
på grund av deras insats för barnens vård och fostran hemställdes i 
motionerna I 599 och II 721. Även motionerna I 646 och I I 768 inne
fattade förslag om bättre pensionsförmåner till följd av barnavård, var
jämte föreslogs införande av giftorätt i pension. 

Andra lagutskottet (utlåtande nr 57) avstyrkte förslaget rörande gifto
rätten. I fråga om husmödrarnas ställning inom folkpensioneringen an
fördes, att särskilda bidrag till husmödrarna ej var aktuella. Däremot 
borde samhället i annan form hjälpa denna kategori, då de är syssel
satta med barnens fostran och vård. Under denna oftast ekonomiskt 
svåra period borde samhällets stödåtgärder sättas in i annan form, t ex 
i form av förstärkta barnbidrag och vårdbidrag. Motionerna borde där
för i denna del överlämnas till familjeberedningen. Genom riksdagens 
beslut bringades denna utskottets mening i skrivelse till Kungl Maj:ts 
kännedom. 

Interpellation nr 25 i AK (10:26) gällde effekten på folkpensions-
och sjukförsäkringsavgifterna av extra avdrag för nedsatt skatteförmåga 
och nr 133 i samma kammare (41: 116) samordningen mellan tjänste
pension och folkpension för statstjänstemän. 

TI LLÄGGSPENSIONERING 

Några mera uppseendeväckande diskussioner i riksdagen beträffande 
tilläggspensioneringen uppstod inte under valåret 1964. Det enda till
fälle vid vilket valrörelsens stora stridsämne — ATP till grupper helt 
eller delvis utanför systemets ram — blev föremål för egentlig behand
ling var under slutet av höstsessionen i anledning av en i första kamma
ren väckt motion, nr 594, vari föreslagits en utredning »syftande till en 
förbättrad ATP-pension för de åldersgrupper som nu får ingen eller 
ringa del av ATP-pensionen». 

Andra lagutskottet anförde i sitt avslagsutlåtande nr 68 att en för 
pensionsförsäkringar grundläggande princip bl a var, »att de försäkrade 
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tillkommande förmåner skall beräknas efter storleken av erlagda avgifter». 
Av denna anledning kunde utskottet inte finna det orättvist, att de, för 
vilka inga avgifter erlagts till tilläggspensioneringen, inte heller erhöll 
pension frän försäkringen. Om de i motionen åsyftade eftersatta grup
perna skulle få ökade förmåner, borde detta ske inom folkpensionering
ens ram. 

Efter debatt beslöt riksdagen i enlighet med utskottets hemställan. 
Problemen angående sambandet mellan avgifter och förmåner inom 

tilläggspensioneringen togs upp till behandling i motionerna I 220 och 
I I 267 samt I 300, vilka i ett sammanhang behandlades av andra lag
utskottet i utlåtande nr 67. I förstnämnda motionspar anhölls om en 
sådan reformering av ATP, att korttidsanställda och lågavlönade på ett 
rättvist sätt kunde få pensioner i förhållande till inbetalda avgifter, me
dan i sistnämnda motion även möjlighet begärdes för egna företagare 
med deltidsanställning hos annan att för egen försäkring tillgodogöra 
sig av arbetsgivare inte utnyttjad del av basbelopp. 

Utskottet hänvisade i sitt yttrande till den ståndpunkt som riksdagen 
vid tidigare behandling av hithörande problem intagit. Tilläggspensio
neringen byggde på ett fördelningssystem, vilket innebar, att arbetsgi
varavgiften för en viss försäkrad inte direkt behövde avse just den en
skilde individens pensionsförmåner. Arbetsgivaravgifterna debiterades 
och inbetalades kollektivt, och registreringen av inbetalda avgifter sked
de inte individuellt för varje försäkrad. På grund härav ansåg utskot
tet det inte möjligt att åstadkomma absolut överensstämmelse mellan 
inbetald avgift och tillgodoförd pensionspoäng. Utskottet hänvisade även 
till allmänna skatteberedningens förslag till finansiering av socialförsäk
ringen, som, om det genomfördes, skulle lösa de påtalade problemen. 

I motionerna I 220 och II 267 hade även hävdats, att kravet på 30 
års intjänande av pensionspoäng för erhållande av full pension miss
gynnade de låglönegrupper, som tidigt kommer ut i förvärvslivet och 
som får erlägga avgifter för sin pensionering under avsevärt längre tid 
än andra grupper. Genom att vidare pensionen beräknades på genom
snittet av pensionspoängen under de 15 bästa åren, gynnades enligt mo
tionärernas uppfattning de grupper som har brant stigande inkomster 
under senare delen av sin aktiva tid. Pensionssystemet borde därför re
formeras så, att samtliga poängår gjordes pensionsgrundande och pen
sionen beräknades efter inkomsten under samtliga dessa år. 

I sitt avslagsyrkande över denna del av motionerna hänvisade utskot
tet till den statliga pensioneringen, där det gäller ett krav på 30 tjänste
år för ratt till oavkortad ålderspension. Genom den gällande regeln till-
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godosågs sådana försäkrade som på grund av studier, barnsbörd, arbets
löshet eller sjukdom sent eller med långa avbrott erhöll arbetsinkomster. 
Vad 15-årsregeln beträffade motiverade inte den omständigheten att 
vissa lönegrupper kunde ha större nytta av den än andra, att regeln togs 
bort. 

Riksdagen följde utskottet. 
Bestämmelserna rörande änkepensioneringen inom tilläggspensione

ringens ram föreslogs i motionerna I 222 och II 264 så utformade, att 
rätt till änkepension kunde tillkomma även sådan sammanboende kvin
na som har rätt till änkepension inom folkpensioneringen (ogift kvinna 
som stadigvarande sammanbodde med ogift man vid dennes död och 
som varit gift med eller haft barn med honom). 

Även andra lagutskottet (utlåtande nr 55) fann skäl som talade för 
att överensstämmelse mellan de olika pensionssystemen borde råda. Hit
hörande spörsmål borde därför utredas inom pensionsförsäkringskom
mittén. 

Denna utskottets mening gavs genom riksdagens beslut i skrivelse 
Kungl Maj :t till känna. 

I interpellation nr 22 i AK upptogs frågan om rätt för svensk med
borgare att åtnjuta allmän tilläggspension för i annat nordiskt land för
värvad inkomst (20:84) och i nr 119 frågan om vissa enskilda företa
gares ställning inom ATP-försäkringen (41: 32). 

SJUKFÖRSÄKRING 

Till bidrag till sjukförsäkringen anvisade riksdagen i enlighet med 
Kungl Maj:ts förslag för budgetåret 1964/65 395 milj kr, en uppräkning 
med 30 milj kr. 

Motioner om ersättning från den allmänna sjukförsäkringen även till 
alkoholmissbrukare (I 296 och II 357) avslogs av riksdagen efter hem
ställan från andra lagutskottet (utlåtande nr 19). De av motionärerna 
påtalade problemen hade genom tidigare beslut uppdragits åt 1961 års 
sjukförsäkringsutredning att utreda. 

Yrkanden om förbättring av folkpensionärernas ställning inom sjuk
försäkringen framställdes under riksdagen i ett flertal motioner. För
utom i motionsparet I 27 och II 32, i vilket utredning i frågan begär
des, krävdes i motionerna I 223 och II 295, att längsta tiden för er
hållande av sjukpenning och ersättning för sjukhusvård skulle utsträc
kas till 360 dagar, varjämte i motionerna I 592 och II 720 bl a yrka
des, att folk- och förtidspensionärer genom en särbestämmelse skulle till
erkännas full ersättning för lakar- och medicinkostnader. 
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Andra lagutskottet fann att motionsyrkandena förutsättningslöst bor
de behandlas av 1961 års sjukförsäkringsutredning, varvid utredningen 
borde pröva lämpligheten av att framlägga särskilda förslag rörande de 
av motionärerna aktualiserade frågorna (utlåtande nr 35). 

Riksdagen godkände utskottets ifrågavarande hemställan. 
Om möjlighet för företagare och fria yrkesutövare att tillhöra till-

läggssjukpenningförsäkringen utan samtidig skyldighet till anslutning till 
tilläggspensionsförsäkringen samt om möjlighet att begränsa anslutning
en till tilläggspensionsförsäkringen till förtids- och efterlevandeskydd, 
alternativt därutöver till halv ålderspension, anhölls i motionerna I 603 
och II 718. 

Andra lagutskottet (utlåtande nr 22), som även under tidigare år 
haft att behandla liknande frågor, anförde i sitt av majoriteten stödda 
uttalande, att försäkringssystemet, vilket var avsett för alla medborgare, 
ställde vissa samhällsgrupper inför valet att antingen anta en anslut
ningsform som inte svarade mot behovet eller att avstå från delar av 
systemet. Detta förhållande borde enligt utskottsmajoritetens syn rättas 
till, och skrivelse med förslag härom borde föreläggas Kungl Maj:t. 

Liksom föregående år segrade emellertid vid kamrarnas omröstning 
den till utskottsutlåtandet fogade reservationen med förslag om avslag 
på motionerna. 

ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING 

I prop nr 115 och 116 föreslogs vissa ändrade grunder för den frivilliga 
arbetslöshetsförsäkringen och därmed sammanhängande statsbidrag. De 
framlagda förslagen innebar dock inga nämnvärt ökade möjligheter för 
de utanför försäkringen stående att ansluta sig. 

Enligt 1960 års arbetslöshetsförsäkringsutredning, vars betänkande låg 
till grund för de föreslagna författningsändringarna, var år 1960 48,5 % 
av det totala antalet anställda arbetslöshetsförsäkrade. Utredningen hade 
uttalat som sin mening att enda utvägen att öppna försäkringen för alla 
var att göra den obligatorisk. Departementschefen ansåg emellertid att 
orsakerna till arbetslöshet borde utredas, innan man tog ställning till en 
obligatorieform. 

Daghjälp som enligt gällande bestämmelser om karenstid inte utgick, 
förrän medlem under en sammanhängande tid av högst 21 dagar (ram
tiden) varit arbetslös 6 dagar föreslogs i prop utgå efter ändrade prin
ciper. Som en anpassning av försäkringen till femdagarsveckan föreslogs, 
att högst 5 dagar varje kalendervecka skulle bli ersättningsgilla. Karens
tiden skulle bestämmas till 5 dagar under en ramtid av 4 veckor. En-
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dast en karensperiod skulle behöva fullgöras varje försäkringsår. Det 
gällande förbudet mot ersättning för enstaka arbetslös dag föreslogs be
stå i princip. Beträffande dagersättningen föreslogs kassorna få möjlig
het att höja denna från gällande maximum 20 till 40 kr. Ålderspensio
närernas rätt till ersättning skulle avvecklas successivt genom att kassa
ersättningen föreslogs minskad med viss del av pensionen. Ersättnings
tiden föreslogs förlängas med 4 veckor. 

Andra lagutskottet (utlåtande nr 48) biträdde i stort Kungl Maj:ts 
förslag. Dock förordades i likhet med vad som anförts i motionerna I 
788 och II 970, att kollektivavtal vid bedömningen av om erbjuden lön 
skulle anses skälig borde vara normerande även på orter, där avtalet ej 
tillämpades. Vidare ansåg utskottet, med bifall till förslaget i motioner
na I 722 och II 881, det inte motiverat att bibehålla det principiella 
förbudet mot ersättning för enstaka arbetslös dag. Ramtiden borde även 
förlängas till 5 veckor. 

En utredning av frågan om allmän arbetslöshetsförsäkring (föresla
gen i motionerna I 37 och II 51, I 596 och II 724, I 739 och II 908 
samt II 957) borde övervägas, sedan resultatet av arbetsmarknadsutred
ningens arbete framlagts. 

I anledning av motionerna I 740 och II 907 samt I 789 och II 972 i 
vad de avsåg de nya ersättningsförmånerna permitteringslön och av
gångsbidrag, uttalade utskottet bl a, att det syntes rimligt, att dessa för
måner inte skulle få påverka försäkringsersättningen. Utskottet betona
de vikten av en klar gränsdragning mellan de reguljära ersättningsfor
merna inom försäkringens ram och andra former av ersättning från 
arbetsgivaren, vilka var att jämställa med lön eller understöd. Den even
tuella omständigheten att ersättning från försäkringskassan samt per
mitteringslön o d sammanlagt översteg överförsäkringsgränsen fick inte 
medföra reduktion av kassaersättningen, i den mån de sammanlagda för
månerna högst uppgick till den försäkrades lön per dag före arbetslös
heten. 

I Övrigt föreslog utskottet i anledning av motioner rörande semester
ersättningen (I 740 och II 907 samt I 787 och II 971), att riksdagen 
i skrivelse till Kungl Maj:t skulle tillkännage vad utskottet anfört an
gående behovet av utredning. Rätten till kassaersättning och rätten att 
fullgöra karenstid borde inte påverkas av utgiven semesterersättning i 
samband med att anställning upphörde. 

Riksdagen beslöt i enlighet med vad utskottet förordat och hemställt. 
Som bidrag till de erkända arbetslöshetskassorna anvisades ett oför

ändrat anslag av 62 milj kr (statsutskottets utlåtande nr 127). 
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Barnavård och ungdomsskydd 

Barnavårdsmannainstitutionen föreslogs i motion II 257 bli föremål för 
utredning i syfte att koncentrera verksamheten till den kurativa delen 
av arbetet. 

Första lagutskottet, som vid föregående riksdag avstyrkt liknande för
slag, framhöll nu (utlåtande nr 6), att den tillämnade bidragsförskotts
lagen kunde komma att frigöra barnavårdsmännen från vanliga rutin
sysslor. En särskild utredning av institutionen som sådan borde inte fö
retagas, förrän erfarenhet vunnits av den nya förskottslagen, men det 
syntes angeläget, att frågan behandlades i samband med det arbete som 
pågick för att förbättra de s k ofullständiga familjernas ställning. 

Vad utskottet anfört bringades i skrivelse till Kungl Maj:ts känne
dom. 

Förslaget till ny lag om bidragsförskott framlades i prop nr 70 och 
grundade sig på ett betänkande, framlagt av socialpolitiska kommittén. 
Den nya lagen avsågs träda i kraft den 1 juli 1964 och ersätta den gäl
lande bidragsförskottslagen samt lagen om utfyllnad av vissa underhålls
bidrag. Den var ämnad att förbättra förhållandena för de s k ofullstän
diga familjerna och utgöra ett förbättrat skydd till frånskilda makars 
och ogifta mödrars barn. Upp till 16 års ålder garanterades dessa barn, 
oberoende av om underhållsbidrag fastställts och utan begränsning till 
dettas storlek, ett generellt underhållsbidrag motsvarande 25 % av bas
beloppet enligt lagen om allmän försäkring. Stödet skulle utgå som bi
dragsförskott, om den underhållsskyldige inte betalade det honom ålag
da beloppet. I de fall då fastställt bidrag erlades men inte uppgick till 
bidragsförskottets storlek, tillförsäkrades barnet skillnaden. För utom-
äktenskapliga barn utan känd fader slopades den gällande begränsning
en att bidragsförskott i sådant fall skulle utgå först från och med att 
barnet fyllt tre år. 

De nya bidragsförskottsreglerna hade beräknats bli tillämpliga på om
kring 117 000 barn, en ökning med 37 000 barn. De kostnader för bi
dragen som inte betalades av de underhållsskyldiga, skulle enligt för
slaget liksom tidigare bestridas till tre fjärdedelar av staten och en fjär
dedel av kommunerna. Det allmännas kostnader för bidragsförskotten 
uppskattades för budgetåret 1964/65 till omkring 85 milj kr. 

Propositionen jämte i ämnet väckta motioner behandlades vad be
träffade lagförslaget av andra lagutskottet i dess utlåtande nr 47. 

I motionen I 885 hade hemställts om en översyn av fördelningsreg
lerna för att nedskära kommunernas kostnader. Undertecknarna av mo-
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tionerna I 726 och II 889 krävde, att kostnaderna helt skulle falla på 
statsverket. Utskottet fann en utredning av kostnadsfördelningsreglerna 
av nöden. 

I övrigt biträdde utskottet i allt väsentligt Kungl Maj:ts förslag, och 
riksdagen fattade beslut i enlighet med utskottets hemställan. 

Till bidrag till uppförande eller inrättande av barnhem anvisades 
583 000 kr (1963/64 214 000 kr). Samtidigt godkände riksdagen av före
dragande statsrådet förordade ändringar i grunderna för bidraget, vilket 
innebar, att statsbidrag skulle kunna utgå även till kostnader för sådana 
ombyggnader som erfordrades för att barnhemmet enligt gällande barn-
hemsplan skulle kunna användas för ett annat klientel än tidigare (prop 
1, bil 7, p 22 och statsutskottets utlåtande nr 5). 

Till bidrag till driften av barnhem anvisades 1,6 milj kr. 
I prop nr 34 föreslogs, att bestämmelserna i socialhjälps- och barna

vårdslagarna om arbetsföreläggande skulle upphöra att gälla fr o m den 
1 juli 1964. Departementschefen anförde i sin motivering till förslaget, 
att samhället på ett helt annat sätt än tidigare sörjde för att ingen be
hövde lida nöd på grund av försörjningsskyldigas försummelse. Försla
get om bidragsförskott med dess karaktär av grundgaranti för barns för
sörjning var ett gott exempel i detta avseende. Farhågorna om att ett 
borttagande av arbetsföreläggande skulle undanskymma den familje
rättsliga principen om underhållsskyldighet mot make och barn fann de
partementschefen överdrivna. Den gällande ordningen var otillfredsstäl
lande ur rättssäkerhetssynpunkt och hade dessutom varit av ringa ver
kan för att skapa förståelse för familjebandens försörjningsförpliktelser. 

Flera motioner hade väckts i anledning av förslaget, samtliga med 
yrkanden om ytterligare utredning på området (I 654 och II 798, II 
796, II 797 samt II 799). I de fyra förstnämnda motionerna yrkades 
dessutom helt avslag på propositionen. 

Denna tillstyrktes dock av andra lagutskottet. I dess av riksdagen god
kända utlåtande nr 12 anfördes, att bestämmelserna om arbetsföreläg
gande haft betydelse som påtryckningsmedel vid försöken att indriva un
derhållsbidrag. Det borde emellertid finnas bättre former för indrivning 
av ifrågavarande fordringar. Det vore bl a tänkbart, att man inom ra
men för ett bättre utsökningsförfarande kunde finna nya former för in
drivning av underhållsbidragen. Vidare fann utskottet det angeläget, 
att den nordiska lagstiftningen på området samordnades. Utskottets ut
talanden bringades till Kungl Maj:ts kännedom genom skrivelse. 

Kungl Maj:ts prop nr 16 med förslag till höjning av de allmänna 
barnbidragen f rom den 1 juli 1964 från 550 till 700 kr för barn och 
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år godkändes av riksdagen (andra lagutskottets utlåtande nr 34). Till 
allmänna barnbidrag anvisades till följd härav 1 194 milj kr, innebäran
de en uppräkning med 247 milj kr. 

Inom den förebyggande mödra- och barnavårdens område kan näm
nas, att motioner om ersättning för resor till tandläkare i samband med 
förebyggande mödravård (I 600 och II 719) avslogs av riksdagen (and
ra lagutskottets utlåtande nr 14), liksom motion (II 269) angående fö
reskrifter om gonorrétest på blivande mödrar (andra lagutskottets utlå
tande nr 37). 

På grundval av förslag av 1962 års ungdomsutredning framlades i 
statsverksprop förslag om utökat stöd åt ungdomsverksamheten samt om 
ändrade former för detta stöd. Som bidrag till ungdomsorganisationer
nas centrala verksamhet (anslaget avsågs att ersätta det tidigare bi
dragsanslaget till instruktörsverksamhet inom ungdomsorganisationer) 
äskades 2,961 milj kr (1963/64 771 000 kr). 

Det statliga stödet skulle utvidgas till att omfatta såväl ungdomsorga
nisationernas samhällsfostrande och idéinriktade verksamhet som deras 
allmänt ungdomsfrämjande arbete. Tidigare hade stödet begränsats till 
enbart gemensamma ungdomsfrämjande åtgärder för att förebygga miss
anpassning, kriminalitet och alkoholmissbruk. De politiska ungdomsor
ganisationerna skulle erhålla sitt stöd på samma sätt som andra ung
domsorganisationer och inte via sina studieförbund. I fråga om bidrags
konstruktionen innebar förslaget, att stödet åt instruktörsverksamheten 
skulle ersättas av bidrag till instruktörer och central verksamhet inom 
organisationerna. Därav föranledd ändring av anslagstiteln. 

Bidraget föreslogs fördelat i tre poster. Grundbidraget skulle utgå med 
20 000 kr till varje organisation, instruktörsbidraget med lika stort be
lopp till varje instruktör, varvid dessas antal tills vidare skulle beräknas 
i förhållande till antalet medlemmar i åldern 12—25 år, samt ett rör
ligt bidrag med ett belopp beräknat i förhållande till antalet lokalav
delningar inom resp organisation. För att en organisation skulle vara 
bidragsberättigad fordrades, att den hade minst 3 000 medlemmar i ål
dern 12—25 år. Lokalavdelningarna skulle redovisa minst 25 genom
förda arrangemang av olika slag per år. 

Statsutskottet (utlåtande nr 62) anslöt sig i huvudsak till departe
mentschefens förslag och avstyrkte de motioner som väckts i frågan. 
Emellertid föreslog utskottet, att bidrag även skulle utgå under föreva-
rande anslag till Riksförbundet Sveriges lottakårer och föreslog ett upp
räknande av anslaget med 55 000 kr till 3,016 milj kr. 

Utskottets hemställan godkändes av kamrarna. 
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Motioner (I 625 och II 770) om forskning rörande ungdomens situa
tion i dagens samhälle föranledde ingen riksdagens åtgärd (allmänna 
beredningsutskottets utlåtande nr 57). 

Förslag om åtgärder mot kriminaliteten, framför allt inom de lägre 
åldersgrupperna, framlades i motionerna I 355 och II 415. I motioner
na I 33 och II 41 hemställdes vidare, att riksdagen måtte anhålla om 
utredning beträffande frågan huruvida vissa pågående miljöförändring-
ai påverkade utvecklingen av kriminaliteten samt i så fall vilka åtgär
der som kunde vidtagas härvidlag. 

Allmänna beredningsutskottet hänvisade i sitt utlåtande nr 52 till den 
nya brottsbalkens ikraftträdande den 1 januari 1965 med den i vissa 
avseenden nya reaktionsformen skyddstillsyn samt de vidgade möjlighe
terna för domstolarna att döma till s k frivård. Vidare erinrades om det 
förstatligade polisväsendets planerade åtgärder i fråga om polisens med
verkan i det brottsförebyggande arbetet. Efter att närmare ha berört 
vissa detaljer i den nya ordningen i anslutning till olika i motionerna 
preciserade förslag ansåg sig utskottet kunna konstatera, att de upptag
na problemen i allmänhet var under prövning på det praktiska eller 
vetenskapliga planet. Dessutom noterades, att ett organiserat samarbete 
inletts mellan de centrala myndigheter som har att ta befattning med 
förhållandena på ifrågavarande område. 

Utskottets utlåtande godkändes av riksdagen. 
Yrkanden om att upptaga handläggningsordningen för ingripanden 

mot unga lagöverträdare till omprövning i syfte att uppnå större enhet
lighet (motionerna I 212 och II 259) avstyrktes av första lagutskottet 
(utlåtande nr 39). Motionärerna hade i första hand föreslagit inrät
tande av särskilda ungdomsvårdsnämnder, knutna till de allmänna dom
stolarna. 

Utskottets och riksdagens avslag på motionerna motiverades huvud
sakligen med att man behövde en längre tids erfarenhet av den nya lag
stiftningens (brottsbalken och därtill anknutna lagar) praktiska tilllämp-
ning, innan man kunde bedöma, om ändrade former eller nya åtgärder 
borde övervägas. 

Interpellation nr 23 i FK (30:4) gällde kommunala anslag till po
litiska ungdomsföreningar och nr 40 i samma kammare erfarenheterna 
av »raggarlagen» (36: 12). Nr 1 i AK gällde skadliga förflyttningar av 
fosterbarn (6:4) , nr 20 skolans och ungdomsorganisationernas karak-
tärsfostrande verksamhet (25: 12), nr 72 deltagandet i mödraundervis-
ning (30: 133), nr 87 och 98 skydd mot barnmisshandel (36:93) samt 
nr 92 korrektionsmedel för att återföra missanpassad ungdom till ett nor
malt samhällsliv (37:99). 
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Socialhjälp och åldringsvård 

Till ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och barnavårds
lagarna m m anvisade riksdagen 6,75 milj kr (oförändrad medelsanvis
ning). 

Till bidrag till anordnande samt om- och tillbyggnad av ålderdoms
hem anvisades 3,3 milj kr. På allmän beredskapsstat uppfördes för sam
ma ändamål ett anslag av 5 milj kr. 

På grundval av förslag som framlagts av socialpolitiska kommittén 
föreslogs i prop nr 85 vissa reformer inom åldringsvården m m. I prop 
framhölls bl a, att platssituationen inom långtidssjukvården och det 
snabbt ökande antalet åldringar krävde betydande insatser från statens 
och landstingskommunernas sida. Socialpolitiska kommitténs undersök
ningsresultat hade bl a visat, att många åldringar trots de förbättringar 
av bostadsstandarden som skett hade dåliga bostäder, fr a i glesbygder 
och avfolkningsområden. Vidare hade framkommit, att variationerna i 
fråga om hemhjälpens omfattning inom olika kommuner var så stora, 
att behovet av sådan hjälp långt ifrån var tillgodosett. 

Kommitténs förslag rörande långtidssjukvården, åldringarnas bostä
der och hemhjälpen biträddes i stort av departementschefen. 

I fråga om långtidssjukvården föreslogs ett statligt lånestöd till lands
tingen och de landstingsfria städerna för anordnande av separata sjuk
hem för långvarigt kroppssjuka samt sjukhem för lättskötta psykiskt sju
ka i nybyggnader eller däremot svarande om- och tillbyggnader, vilka 
påbörjades under tiden 25 november 1963—31 december 1966. Lånen 
— ränte- och amorteringsfria under fem år — skulle i princip kunna 
utgå med högst 30 000 kr för varje vårdplats, som utgjorde ett netto
tillskott till platsantalet. 

En inventering av åldringarnas bostäder, avsedd att ligga till grund 
för erforderliga åtgärder i de enskilda fallen, föreslogs utföras av kom
munerna. Förbättringslån till kommun för uppförande av temporära 
åldringsbostäder föreslogs kunna beviljas, samtidigt som den övre låne
gränsen för förbättringslån till kommun föreslogs höjas från 90 till 100 
procent av låneunderlaget. 

Även beträffande hemhjälpen föreslogs en behovsinventering. Kom
munerna skulle för hemhjälp till åldringar, invalider och barnfamiljer 
erhålla statsbidrag med 35 procent av nettokostnaderna. 

Prop jämte ett stort antal motioner med olika jämkningsförslag be
handlades i utlåtande nr 106 av statsutskottet, som, med avslag på mo
tionerna, biträdde Kungl Maj :ts förslag i alla delar. 
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Riksdagen godkände utskottets hemställan och anvisade för budget
året 1964/65 i överensstämmelse med Kungl Maj:ts äskande till lån till 
byggande av sjukhem 50 milj kr, till bidrag till anordnande av sjukhem 
för lättskötta psykiskt sjuka 110 500 kr (viss formell jämkning i förhål
lande till Kungl Maj:ts förslag), till bidrag till driften av sjukhem för 
lättskötta psykiskt sjuka 2,3 milj kr, till bidrag till anordnande av sjuk
hem för långvarigt kroppssjuka 200 000 kr, till bidrag till driften av 
sjukhem för långvarigt kroppssjuka 5,6 milj kr samt till bidrag till so
cial hemhjälp 20 milj kr. 

Allmänna beredningsutskottet tog i sitt utlåtande nr 9 upp till be
handling under riksdagen väckta motioner om utvidgade reserabatter 
för olika kategorier, bl a folkpensionärer, förslag som även tidigare un
der åren vid ett flertal tillfällen varit föremål för diskussion. Utskottet 
motiverade sin avslagshemställan med att statens järnvägar enligt stats
maktemas beslut inte kunde åläggas att vidtaga sådana åtgärder som 
inte var trafikekonomiskt motiverade. Vidare var folkpensioneringen av
sedd att ge folkpensionärerna en tillfredsställande standard, i vilken kun
de inbegripas just möjligheten att i rimlig omfattning företa resor. Om 
det i särskilda fall ansågs lämpligt att inte lönsam trafik ändå bedrevs 
skulle den betalas av statsmakterna (sk »kollektivbiljett»). 

Motionerna (I 30 och II 37, I 91 och II 116, I 637 och II 782, II 
781 samt II 775) avslogs av riksdagen i enlighet med utskottets hem
ställan. 

I interpellation nr 96 i AK (39: 25) upptogs frågan rörande åldring
arnas trygghet till liv och egendom och i nr 111 (42: 3) frågan om kom
munernas möjligheter att upptaga lån för anordnande av ålderdoms
hem. 

Nykterhetsvård 

Av de nykterhetspolitiska frågor som årligen behandlas av riksdagen re
dovisas i detta sammanhang endast några få, vilka innebär vissa änd
ringar eller ändringsförslag i gällande bidragsgrunder o d. 

Till statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare anvisades till avlö
ningar 5,857 milj kr och till omkostnader 3,386 milj kr. 

I förevarande sammanhang behandlades motionerna I 280 och II 356 
med begäran om utredning rörande överflyttning av tillsynen över nyk
terhetsvården från socialstyrelsen till medicinalstyrelsen, inrättande av 
anstalter för långvarigt alkoholskadade, utbyggnad av eftervården samt 
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förbättring av den andliga vården vid anstalterna. I sistnämnda avseen
de hade även utredning begärts i motionerna I 239 och II 302. 

Statsutskottet erinrade i sitt utlåtande nr 5 (p 30), att det vid närmast 
föregående riksdag bl a tillstyrkt en vidgad samverkan och ett ökat me
dicinskt inslag i nykterhetsvården. Någon väsentlig förändring av vår
dens centrala organisation hade emellertid inte ifrågasatts. Beträffande 
eftervården erinrade utskottet vidare om sitt likaledes vid 1963 års riks
dag gjorda uttalande till förmån för ett organiserat samarbete mellan 
anstalt och arbetsförmedling. De åtgärder som avsågs erforderliga för 
främjande av den andliga vården borde det ankomma på de enskilda an
stalterna att vidta inom ramen för den rådande verksamheten. 

Utskottets avslagsframställan på motionerna godkändes av riksdagen. 
Med godkännande av vissa Kungl Maj:ts förslag till ändringar av 

grunderna för bidrag till anordnande av vårdanstalter för alkoholmiss
brukare m m samt av grunderna för driftbidraget till dessa anstalter an
visade riksdagen till förstnämnda ändamål 2,7 milj kr och till sistnämn
da 29,5 milj kr (statsutskottets utlåtande nr 5, p 32 och 33). Riksdagen 
uttalade i sammanhanget även sitt gillande över Kungl Maj:ts beslut 
om kartläggning av olika förhållanden beträffande nykterhetsvårdskli-
entelet. 

På bevillningsutskottets förslag (betänkande nr 29) avslog riksdagen i 
motionerna I 54 och II 69 framställda förslag om införande av ett s k 
mellanöl med en högsta alkoholhalt av 3,6 viktprocent, vilket skulle salu
föras under förhållandevis fria former. Utskottet framhöll, att ett för
slag om ett sådant stort ingrepp i nykterhetspolitiskt avseende borde, för 
att riksdagen skulle kunna taga ställning till det, framläggas i prop. 
Spörsmålet måste även enligt utskottets mening bedömas ur beskatt-
ningssynpunkt. 

Avslag blev det även på motioner om ändrade ordningsföreskrifter vid 
utskänkning av rusdrycker (I 128 och I I 157), motioner om höjning av 
åldersgränsen för utskänkning av alkoholhaltiga drycker (I 200 och II 
246), motioner om allmän registrering av spritinköp (I 340 och I I 373) 
samt motion om förbud för tillverkning och saluförande av renat bränn
vin (II 678). 

Motionerna I 15 och II 25 med begäran om skyndsam utredning och 
förslag rörande påföljd för den som på offentlig plats eller under liknan
de förhållanden bjuder minderåriga på alkoholdrycker bifölls dock av 
riksdagen, sedan båda kamrarna biträtt till utskottets utlåtande bifogad 
reservation. 

Motionerna I 356 och II 417 om upprustning av alkoholforskningen 
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avslogs av riksdagen (allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 59) 
liksom motionerna (I 626 och II 779) om bättre eftervård av alkohol-
skadade (allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 60). 

Handikappade 

Prop 94, som till viss del behandlats i tidigare sammanhang, innehöll 
även förslag till viktiga förbättringar för handikappade. Sålunda före
slogs införande av ett särskilt vårdbidrag till handikappade barn, avsett 
att utgå i form av invaliditetsersättning från folkpensioneringen och till
komma barn under 16 år, som på grund av sjukdom, psykisk efterbliven
het, vanförhet eller annat lyte för avsevärd tid och i avsevärd omfatt
ning var i behov av särskild tillsyn och vård. Bidraget var dock avsett 
för vård i hemmet och skulle således inte utgå för sådana barn som sta
digvarande vistades på anstalt. Bidraget skulle i enlighet med det förslag 
till indexreglering av invaliditetsersättningen, som samtidigt föreslogs, ut
gå med 50 procent av beloppet enligt lagen om allmän försäkring. 

Även invaliditetstillägget föreslogs indexreglerat (30 procent av bas
beloppet), liksom för övrigt barnpensionen och barntillägget. 

Andra lagutskottet fann i sitt utlåtande nr 41 Kungl Maj:ts förslag in
te till alla delar antagbart. En i motionerna I 299 och II 390 samt I 703 
och II 856 framställd begäran rörande halva vårdbidrag borde sålunda 
enligt utskottets mening göras till föremål för utredning. De i förstnämn
da motionspar framställda kraven om utredning beträffande formerna 
för statlig medverkan vid av landsting utgivna behovsprövade bidrag 
samt yrkandet om förhöjda vårdbidrag i motionerna I 703 och II 856 
borde även övervägas inom socialpolitiska kommittén, liksom också möj
ligheterna till bidrag även för sådana barn som endast delvis vårdas i 
hemmet. Sistnämnda spörsmål hade aktualiserats i motionerna I 701 och 
II 857, I 703 och II 856 samt II 860. 

I motion I 855 hade yrkats, att vårdnadsbidraget även skulle utgå 
till försäkrad, som enligt gällande bestämmelser om blindundervisning 
var skolpliktig. Utskottet, som biträdde motionens yrkande, föreslog en 
ändring av Kungl Maj:ts förslag i överensstämmelse härmed. 

Utskottets hemställan bifölls av kamrarna till alla delar. 
Som bidrag till anordnande av verkstäder för handikappade anvisade 

riksdagen i enlighet med Kungl Maj:ts förslag 10 milj kr och som bidrag 
till driften av dessa 13 milj kr. 

Flera motioner hade väckts i anslutning till dessa anslagsäskanden. 
Bl a hade i motionerna I 529 och II 639, I 283 och II 355 samt I 178 
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och II 215 yrkats bifall till arbetsmarknadsstyrelsens förslag om höjning 
av bidraget till anordnande av verkstäder från 325 till 390 kr per m2. 
I fråga om driftbidraget hade i motionerna I 529 och I I 639, I 283 och 
II 355 samt I 177 och II 217 hemställts om bl a högre timpenninger
sättning. 

Tillmötesgående dessa motionsyrkanden förordade statsutskottet (ut
låtande nr 11, p 31 och 32) begärd höjning av bidraget till anordnande 
av verkstäder samt en höjning av timpenningersättningen till 2 kr för 
varje av partiellt arbetsför fullgjord arbetstimme. 

Riksdagen beslutade i enlighet med vad utskottet hemställt. 
Förslag, framställda i motionerna I 32 och II 40, om utredning rö

rande svårt rörelsehindrade människors situation i samhället, särskilt vad 
gällde undervisningens utformning och möjligheterna att sammanföra rö
relsehindrade till särskilda bostadsområden avslogs av riksdagen (all
männa beredningsutskottets utlåtande nr 13). 

Under den nya anslagstiteln Vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder 
för handikappade m fl (innefattande beredskapsarbeten, arkivarbeten 
och näringshjälp) hade i statsverksprop bl a meddelats, att de bered
skapsarbeten som avsågs bli bekostade från detta anslag var statskame-
rala arbeten för svårplacerade arbetssökande och statliga arbeten för spe-
cialhänvisad arbetskraft. Det äskade anslaget, 77 milj kr, anvisades av 
riksdagen (statsutskottets utlåtande nr 11, p 27), samtidigt som bl a mo
tioner om utvidgad näringshjälp (I 283 och II 355) avslogs. 

Till statens arbetsklinik i Stockholm anvisades 653 000 kr, medan bl a 
motioner om utredning rörande de handikappades möjligheter till semes
ter och fritidssysselsättning (I 283 och I I 355) avslogs. En inventering 
av samtliga handikapproblem över hela landet, vilket föreslagits i mo
tionerna I 164 och I I 218, borde emellertid övervägas i samband med 
pågående utredningar inom berörda område eller i annan ordning (stats
utskottets utlåtande nr 5, p 133). 

Som bidrag till ortopediska hjälpmedel m m anvisade riksdagen (stats
utskottets utlåtande nr 5, p 135) 18 milj kr. I samband härmed godkän
des även vissa ändringar i bidragsprinciperna. Enligt gällande bestäm
melser utgjordes de bidragsberättigade artiklarna huvudsakligen av stöd-
jebandage, proteser, rullstolar och vissa invalidvagnar, medan bidrag 
för inköp av andra hjälpmedel för underlättande av den dagliga livs
föringen utgått genom en av De vanföras riksförbund bedriven försöks
verksamhet. Bidrag även till sådana hjälpmedel skulle nu utgå från fö
revarande anslag. 

Motioner om ytterligare utvidgning av bidragsgivningen, avseende bl a 
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ögonproteser o d samt ledarhundar m m (I 283 och I I 355, I 175 och 
II 214, I 172 och II 213, I 176 och II 220 samt II 351) avslogs. 

Interpellationerna, samtliga här redovisade framställda i AK, gällde: 
nr 33 statsbidrag vid utbyte av invalidfordon (10: 17), nr 35 visst eko
nomiskt stöd åt handikappade studerande (26: 133), nr 88 tillämpningen 
av bestämmelserna om vårdbidrag för svårt handikappade barn (37: 91), 
nr 108 ökat statligt stöd åt handikappidrotten (41: 9) samt nr 112 in
validitetsförmåner för viss handikappad ungdom (41: 28). 

Arbetsmarknadsfrågor och arbetarskydd 

Utöver de frågor inom detta område, för vilka redogjorts under före
gående avdelning, må här följande redovisas: 

Av statsverksprop framgick bl a, att trots ökad efterfrågan på arbets
kraft f r o m senare delen av 1963 sysselsättningssvårigheter kvarstått på 
vissa håll, särskilt i Norrland. Åtgärder hade vidtagits för att tillföra av-
flyttningsområdena nya arbetstillfällen. Investeringsfonderna hade sedan 
den 1 juli 1963 fått tagas i anspråk för investeringar i företag i Dals
land, norra delarna av Värmland och Dalarna samt i Norrland (Gäst
rikland undantaget). Inom samma område hade lämnats statsbidrag till 
kommuner som i lokaliseringspolitiskt syfte uppförde industribyggnader 
som statskommunala beredskapsarbeten. Beredskapsarbeten hade bedri
vits i ökad omfattning. 

Av medelsbehovet under anslaget allmänna beredskapsarbeten m m, 
för vilket äskades 315 milj kr, avsågs i främsta rummet 225 milj kr för 
allmänna beredskapsarbeten, 19,8 milj kr för rörlighetsstimulerande åt
gärder, 40 milj kr till industribyggnader, medan resten hänförde sig till 
sociala kostnader, detaljplanering, m m. 

Riksdagen anvisade det av Kungl Maj:t begärda anslaget (statsutskot
tets utlåtande nr 11, p 27). 

Till omskolning m m anvisades på Kungl Maj:ts förslag 135 milj kr. 
I fråga om utbildningsbidragen innebar departementschefens av riks

dagen godkända förslag (statsutskottets utlåtande nr 11, p 30), att fa
miljetillägget till make eller husföreståndarinna vid utbildning utom 
hemorten höjdes från 140 till 200 kr per månad och att det förhöjda 
barntillägget till ensamstående med särskilda kostnader för tillsyn eller 
inackordering av barn ökades från 87 till 130 kr per barn och månad. 
Hyresbidraget höjdes för att bättre anpassas till kostnaderna för möble
rade rum. 

I ämnet väckta motioner avslogs. 
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Effektivare och mer differentierad yrkesutbildning för kvinnor samt 
åtgärder för att ge kvinnorna vidgade möjligheter att erhålla deltids
arbete med rimlig andel av de heltidsanställdas sociala förmåner kräv
des i motionerna I 386 och 387 samt II 462 och 463. 

Allmänna beredningsutskottet, som fann det vara ett ofrånkomligt rätt
visekrav att kvinnorna i alla avseenden var likaberättigade, hemställde 
(utlåtande nr 38) emellertid med hänvisning till direktiven för arbets
marknadsutredningen, att motionerna inte måtte föranleda någon riks
dagens åtgärd. 

Riksdagen beslöt i enlighet härmed. 
Till undervisnings- och upplysningsverksamhet på arbetarskyddets om

råde anvisades 100 000 kr samt till ersättningar för vissa läkarundersök
ningar enligt arbetarskyddslagen 3 000 kr (statsutskottets utlåtande nr 5, 
p 53 och 54). 

Interpellation nr 5 i FK rörde bestämmelserna om skyddsverksamhet 
på arbetsställe (12: 98) och nr 7 i samma kammare omskolningsverksam
heten inom byggnadsfacken (12: 8). Nr 89 i AK gällde åtgärder för att 
öka sysselsättningen i Norrbotten (41:5) . 

Familje- och bostadspolitik 

Till bidrag till driften av barnstugor anvisades, med avslag å motioner, 
20 milj kr (statsutskottets utlåtande nr 5, p 43). 

Statsutskottet hade under höstsessionen uppe till behandling frågor 
rörande barnstugeverksamheten och därmed sammanhängande problem 
(utlåtande nr 176), detta i anledning av motionerna I 8 och II 10 med 
hemställan om utredning och förslag rörande förutsättningarna och for
merna m m för införande av en allmän förskoleundervisning. 

Utskottet ansåg en allmän utredning av frågan om främst lekskolor
nas, men även parallellt härmed daghemmens verksamhet önskvärd och 
befogad. Därvid var en precisering av lekskoleverksamhetens mål och in
nehåll önskvärd liksom ett bättre utbyggt samarbete med grundskolans 
lågstadium. Lekskolornas kapacitet borde vidare snabbt utbyggas så att 
inte bara sexåringar utan även barn från tre års ålder kunde beredas 
plats. Statsbidragsbestämmelserna och villkoren för föräldraavgiftema 
borde omprövas. 

Med bifall till utskottets förslag hemställde riksdagen i skrivelse till 
Kungl Maj:t om utredning enligt de riktlinjer som angivits i statsut
skottets utlåtande. 

Allmänna beredningsutskottet tog i sitt utlåtande nr 18 upp till be-
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handling motioner rörande familjepolitiken samt rörande bättre förhål
landen för kvinnlig arbetskraft m. m. 

I motionerna I 624 och II 771 samt I 387 och I I 463 hade bl a yrkats 
på en bestämd successiv höjning av barnbidragen under de närmaste 
åren. I förstnämnda motionspar hade för att möjliggöra förbättringarna 
föreslagits avveckling av de generella bostadssubventionerna och fa
miljebostadsrabatterna. 

Utskottet erinrade i sitt yttrande häröver om den reformering av fa
miljebostadsbidragen som genomförts 1963 och vilka inneburit en redu
cering av de generella bidragen till förmån för bidragen till barnfamil
jerna. Utskottet fann det riktigt, att ökat stöd i framtiden lämnades till 
de ekonomiskt sämst ställda familjerna. 

Lämpligheten av ett införande av allmänt vårdbidrag, som föreslagits 
i motionerna I 624 och II 771, finge bedömas i sammanhang med bl a 
skattefrågornas lösning. 

Frågan om planering av en serviceinriktad och familjevänlig bebyg
gelse, som aktualiserats i motionerna I 627 och II 780, antogs av utskot
tet utredas av bostadsbyggnadsutredningen. 

I motionerna I 627 och I I 780, I 638 och II 766 samt I 386 och 
II 462 hade framställts vissa yrkanden som avsåg vården vid barndag
hem och familjedaghem samt den sociala hemhjälpen. Utskottet under
strök i sitt yttrande över dessa motioner bl a betydelsen av en fortsatt 
upprustning av barnstugeverksamheten, vilket i sin tur dock medförde 
ökat behov av barnpsykologisk forskning. Det borde även undersökas vil
ka åtgärder som kunde vidtagas för att stimulera organiserandet av en 
effektiv familjerådgivning. 

Eftersom ett definitivt ställningstagande till de i motionerna påtalade 
problemen ställde sig svårt, innan bl a de pågående utredningarna på 
området slutförts, ansåg sig utskottet inte kunna tillstyrka motionerna. 
Frågorna var dock av sådan vikt att utskottets yttrande borde tillställas 
Kungl Maj :t i skrivelse. 

Utskottets hemställan bifölls av riksdagen. 
Till bostadsrabatter hade för budgetåret 1964/65 i statsverksprop 

äskats 235 milj kr, vilket innebar en uppräkning med 55 milj kr. Det 
framhölls härvid att den föregående år beslutade höjningen av inkomst
gränserna och slopandet av tidigare gällande årsgräns för bostadens 
färdigställande inneburit, att antalet barnfamiljer berättigade till bo
stadsbidrag i stort sett fördubblats. 

Kungl Maj:ts anslagsäskande biträddes av statsutskottet (utlåtande 
nr 107). Motionerna I 72 och II 93, I 510 och I I 624 samt I 520 och 
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II 623 med förslag om höjning av bidragens belopp avstyrktes sålunda. 
Vid behandlingen av ärendet i kamrarna stannade dessa i skiljaktiga 

beslut beträffande ett till utskottets utlåtande fogad reservation. Däri 
hade hemställts om en höjning av familjebostadsbidragen med 150 kr 
per bidragsberättigat barn och år, i fall, då den beskattningsbara in
komsten inte översteg 6 000 kr och med 50 kr, då den översteg 6 000 
men inte 8 000 kr samt i anslutning härtill en uppräkning av anslaget 
till bostadsrabatter till 250 milj kr. 

Vid gemensam votering antogs reservationsyrkandet. 
Till räntebidrag anvisade riksdagen 205 milj kr, till lånefonden för 

bostadsbyggande 690 milj kr och till bidrag till viss bostadsförbättrings
verksamhet 30 milj kr (statsutskottets utlåtanden nr 42 och 108). 

På familjebeskattningens område genomfördes vid 1964 års riksdag 
vissa viktiga reformer. Innebörden av dessa framgår av följande sam
manfattande redogörelse: 

En höjning vid inkomsttaxeringen av maximibeloppet för extra av
drag för nedsatt skatteförmåga beslöts av riksdagen i anledning av i 
prop 33 framlagt förslag. Genom beslutet höjdes detta avdrag från 3 000 
till 4 500 kr varjämte avdrag med högre belopp, högst 1 000 kr för var
je, barn, dock skulle kunna medges sådana barnfamiljer vilkas inkomst 
understeg existensminimum. Invaliditetsersättningen och -tillägget samt 
hemsjukvårdsbidraget från kommuner och landsting till vanföra och 
andra vårdbehövande blev skattefria. 

Yrkande om skattefrihet för bl a invaliditetsersättning och -tillägg 
hade även föreslagits i motion II 21, vilken alltså bifölls i detta avseen
de, övriga i ämnet väckta motioner avslogs (bevillningsutskottets be
tänkande nr 20). 

Med bifall till motionerna I 203 och II 245 antog riksdagen efter 
gemensam omröstning en sådan ändring av kommunalskattelagen att 
ensamstående barnförsörjare med inkomst av jordbruksfastighet fick rätt 
till förvärvsavdrag enligt samma grunder som ensamstående barnförsör
jare med inkomst av rörelse eller eget arbete (bevillningsutskottets be
tänkande nr 35 och memorial nr 58). 

Det av riksdagen på första särskilda utskottets hemställan antagna 
förslaget till reformering av det studiesociala stödet innebar viktiga för
ändringar för de familjer, där antingen föräldrarna själva studerade el
ler där barnen erhöll undervisning inom olika skolformer ovanför grund
skolan. 

Utan att här närmare behandla det omfattande lagkomplexet (stu
diehjälpsreglemente, förordning om förlängt barnbidrag samt studieme-
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delsförordning) och det stora antal motioner — 20 textmotioner — som 
väckts i anledning av prop (nr 138) kan dock sammanfattningsvis föl
jande nämnas: 

De studiesociala stödformerna förstärktes och utvidgades att omfatta 
flera studerande än tidigare. För de postgymnasiala utbildningslinjer
na infördes en kombination av bidrag och återbetalningspliktiga studie
medel. Till studiehjälpsreglementet hänfördes i princip elever under 21 
år, medan studerande på utbildningslinjer, huvudsakligen frekventerade 
av elever över denna åldersgräns, erhöll stöd enligt studiemedelsförord
ningen. 

Grundstödet inom de gymnasiala skolformerna fastställdes till 75 kr/ 
månad, vartill kommer inackorderingstillägg och resetillägg. Därutöver 
kan utgå inkomstprövade tillägg med högst 75 kr/månad. Studerande 
över 21 år inom de gymnasiala skolformerna behandlas — liksom för 
övrigt universitetsstuderande m fl — som ekonomiskt fristående från 
sina föräldrar och erhåller i stället för studiebidrag jämte tillägg för
höjt studiebidrag med möjlighet att komplettera detta med lån ur all
männa studielånefonden. 

Elever i grundskolan som uppnått sådan ålder att de inte längre kan 
komma i åtnjutande av allmänna barnbidrag erhöll studiehjälp i form 
av s k förlängt barnbidrag med 60 kr/månad. 

De återbetalningspliktiga studiemedlen för universitetsstuderande m fl 
bestämdes per år till 140 procent av basbeloppet enligt lagen om allmän 
försäkring. Härtill kan i förekommande fall komma barntillägg med per 
år 25 procent av basbeloppet. Detta sistnämnda belopp motsvarar barn
pensionen och barntillägget enligt lagen om allmän försäkring samt 
maximibeloppet för bidragsförskott. 

Det inte återbetalningspliktiga bidraget fastställdes maximalt till 
1 750 kr om året. 

Studiemedlens storlek blev oberoende av föräldrarnas ekonomiska 
ställning men i viss del reducerade med hänsyn till egen eller makes in
komst och förmögenhet. Ränta skall inte utgå på lånen; återbetalnings
avgifterna har dock indexreglerats. 

Interpellation nr 8 i FK gällde viss förtursrätt till bostad m m (12:5), 
nr 39 i AK belåning av flerfamiljshus som uppföres av allmännyttiga 
företag (23:42) och nr 60 i samma kammare kreditrestriktionernas in
verkan på planerad bostadsproduktion (28: 36). 
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Hälso- och sjukvård 

Till allmän hälsokontroll anvisade riksdagen 2,23 milj kr, innebärande 
en uppräkning med 580 000 kr. Beslutet innebar även upprättande av 
två ytterligare skärmbildspatruller samt fortsättning av den av 1962 års 
riksdag beslutade försöksverksamheten med allmän hälsokontroll. 

I motionerna I 516 och I I 640 hade yrkats på en mera omfattande 
försöksverksamhet rörande hälsokontroll bland kvinnor i cancerförebyg
gande syfte. Statsutskottet (utlåtande nr 5, p 165) fann syftet med mo
tionerna gott men förutsatte att medicinalstyrelsen hade uppmärksam
heten riktad på frågan. 

Riksdagen godkände vad utskottet sålunda anfört. 
Till hälsovårdsupplysning anvisades 900 000 kr. 
I prop nr 73 framlades på grundval av gjorda utredningar förslag om 

förbättrad utbildning av arbetsterapeuter och förslag om ökad utbildning 
av sjukgymnaster. 

Utbildningen av den första kategorien skulle bli treårig och innefatta 
dels utbildning i skilda arbetstekniker, dels utbildning i medicinska och 
socialmedicinska ämnen samt i arbetsterapiens teori och teknik. Som 
huvudmän för utbildningen skulle — liksom för samtliga sjukgymnast
institut anordnade på nya orter — landstingen inträda. Arbetsterapeut
utbildningen förutsattes starta läsåret 1965/66 i Göteborg, Örebro och 
Linköping samt eventuellt vid Mörby lasarett i Danderyd. Från och med 
detta läsår skulle sjukgymnastutbildning också anordnas i Göteborg. 

Statsutskottet tillstyrkte i sitt utlåtande nr 96 till alla delar vad Kungl 
Maj :t föreslagit och avstyrkte samtliga i ämnet väckta motioner. 

Riksdagen följde utskottet och anvisade till sjukgymnast- och arbets-
terapeututbildning m m 1,616 milj kr samt till byggnadsarbeten vid 
sjukgymnastinstituten 800 000 kr. 

I motionerna I 31 och I I 43 hade framställts yrkande om att riks
dagen som ett positivt bidrag till den aktuella abortdebatten måtte hos 
Kungl Maj:t begära förslag snarast möjligt till en effektivisering av 
samhällets rådgivnings- och hjälpverksamhet avseende kvinnor i abort
situation, främst genom att ökade hjälpresurser ställdes till denna verk
samhets förfogande. 

Allmänna beredningsutskottet (utlåtande nr 19) ansåg att de åtgär
der som borde vidtagas väsentligen ankom på kommunerna. Staten bor
de dock bidraga med ett verksamt stöd. Utskottet förutsatte att behovet 
av hjälp skulle bli beaktat vid den av utskottet förordade översynen av 
familjerådgivningsverksamheten. 
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Riksdagen beslöt i skrivelse till Kungl Maj:t ge till känna vad ut
skottet härom anfört. 

Genom ett tillägg till 3 § sjukvårdslagen, föreslaget i prop 159 och 
på andra lagutskottets hemställan (utlåtande nr 66) godkänt av riks
dagen, ålades landstingskommunerna fr o m den 1 januari 1965 tillse, 
att inom varje sjukvårdsområde finnes en ändamålsenlig organisation 
för sjuktransport. Härigenom har medicinalstyrelsen fått överinseende 
även över denna gren av sjukvården. 

Interpellation nr 22 i FK (25:36) gällde möjligheterna att driva 
sjukhem för långvarigt kroppssjuka även vid brist på sjuksköterskor. I 
AK gällde interpellation nr 29 (23: 32) planeringen av vårdanläggning-
ar inom mentalsjukvården, nr 38 (23: 37) de epilepsisjukas problem, nr 
78 (26: 134) de psoriasissjukas problem och nr 105 (41: 154) rekryte
ringen av psykiatrer. 
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Summary 

Social Questions treated by the Riksdag in 1964 

Introducing this survey Erling Fridolfsson of the riksdag information office re
marks that governmental measures tend to improve the conditions of those whose 
difficulties are not adequately solved by previous social regulations. Vital problems 
are family policy, the care of disabled people, old age care and the collective 
care of children. The following table gives the government estimates for social 
welfare : 

Figures in million kronor, the total estimates under the heading of the social 
welfare ministry amounting to 6,610 mil. for 1964/65 as against 5,697 mil. for 
1963/64. 

In the field of social insurances, the old age pension was increased from 
1 July to 3,775 for a single pensioner and 5,900 for a couple. A suggestion to 
lower the pensioning age was rejected, as was the proposition that the pension 
be paid to all those entitled without a previous application. A suggested change 
in the general supplementary pensions scheme to improve the conditions of those 
with short-time employments and with low wages in relation to contributions 
paid was rejected. The fact was stressed that the payments from the employers 
were made for the collective staff and not for individual employees. The rule 
that an employee has to work for at least 30 years to obtain a full pension, the 
height of which is based on the pensionable income of the best 15 years was 
suggested to be unfair to those low-wage earners who start working at an early 
age and pay contributions a much longer time. 

The question was countered with the suggestion that the rules were drawn up 
to safeguard an adequate pension also for those, whose work was interrupted 
through study, child birth etc. etc. 

In the field of sick insurance, the proposed extension of sick benefits to alco
holics was rejected. It was moved that the benefit period for old-age pensioners 
be extended to 360 days. The question was submitted to a special commisssion 
to be investigated. 

Unemployment insurance was proposed to be made compulsory. The minister 
considered it necessary to have the causes of unemployment investigated more 
thoroughly, before making insurance compulsory. Several improvements were 
adopted: a waiting period of five days in every 5 weeks, but only one waiting 
period per year; lay-off compensations and retirement money are not to affect 
the insurance benefits as the former are to be considered as a kind of wages. 
Neither should vacation compensations paid in connection with retirement affect 
the benefits. It was also decided that collective agreements should be decisive for 
wages offered, also in those places where the collective agreement has not been 
applied. The Riksdag assigned 62 mil. kr. to the recognized unemployed benefit 
societies. 

Child welfare and youth. The new law on maintenance advances, valid from 
1 July 1964, was to cover also the children of divorced parents and single 
mothers. These children are guaranteed a general maintenance allowance equal 
to 25 % of the basic national pension amount, or if an alimony is being paid 
lower than that amount, to the difference. Also children with an unknown father 
will now benefit from the time they are born. The new law concerns 117,000 
children and the cost for 1964/65 will be about 85 mil. kr. 
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583,000 kr. were appropiated for the building of children's homes and 1,5 mil. 
contributed to the running of them. 

The general family allowances were fixed at 700 kr. per child and 1,194 mil. 
kr. were appropriated under this heading. 

In youth protection subsidies paid to organizations working among young 
people were set at 20,000 kr. for each organization and 20,000 kr. for every in
structor engaged, the qualification being that there are at least 3,000 members 
in the ages 12—25 years. 

Social aid and old-age welfare. For reimbursements to local authorities to be 
paid under the social welfare and child welfare laws, the Riksdag appropriated 
6.75 mil. kr. For enlarging, rebuilding and building new homes for the aged, 
3.3 mil. kr. were appropriated. It was considered necessary that the government 
and county authorities take efficient action with regard to the rapidly growing 
numbers of old people and the crisis in the supply of beds in hospitals for chronic 
patients. It has also been found that many old people live in bad dwellings, 
particularly in sparsely populated and in depopulation areas. The striking fact 
was stressed that the scope of home aid shows such large variation from one 
corporation to another, that the demand is far from satisfied. It was suggested, 
that the government promote the building of hospitals for chronic patients and 
easily managed mentals. This should be done through granting loans — free of 
interest and amortization for the first five years — to the county authorities. 
Local corporations were to be afforded annual grants for home aid to aged 
people, invalids and families with children to 35 % of the net expenses. 

For the building and operation of special hospitals the Riksdag appropriated 
50 mil. kr., for easily managed mentals 110,500 kr., for the operation of such 
homes 2.3 mil. kr., in subsidies to the building of homes for chronics 200,000 kr. 
and the operation of these homes 5,6 mil. kr. and finally subsidies for home aid 
work 20 mil. kr. 

In temperance care 5,857 mil. kr. were appropriated for salaries and 3,386 mil. 
kr. for operation costs for the state institutions for care of alcoholics. It was de
cided as soon as possible to investigate the conditions and propose penalties for 
those who offer alcohol to minors in public places or under comparable circum
stances. 

Cripples. The Riksdag decided to subsidy the building of sheltered workshops, 
appropriating 10 mil. kr. for this purpose and to contribute 13 mil. kr. towards 
the operation as well as to increase the contributions to the hourly wages for 
handicapped people to 2 kr. 77 mil. kr. were appropriated for administrative 
relief work to be performed by handicapped applicants, who could not easily 
find other jobs. 18 mil. kr. were appropriated for orthopedic applicances and 
it was decided to widen the scope of stipulations so as to include other appli
ances facilitating normal daily life. 

Questions of labour market and industrial safety: In spite of the shortage of 
labour force, difficulties in getting a job are encountered, particularly in the 
North of Sweden. Among measures to create new jobs, the government gives 
grants to local authorities that build industrial buildings as communal relief work 
to encourage the influx of new industries. The Riksdag appropriated 225 mil. kr. 
for general relief work, 19.8 mil. to stimulate the mobility of manpower, 40 mil. 
for industrial buildings and no less than 135 mil. for retraining. Allowances for 
workers being retrained were improved (family allowance to wife 200 kr., for 
boarded out children 130 kr./month). For information and instruction work on 
industrial safety 100,000 kr. 

Family policy and housing: 20 mil. kr. were appropriated as contribution to 
the operation of day nurseries. It was recommended to investigate the purpose 
and work as well as the possibility of widening the recruitment of nursery schools. 
The question of developing housing systems affording more service to the family 
was referred to the commission on the building of housing. It was decided to 
improve the dwelling allowances by 150 kr. per child when the taxable income 
is under 6,000 and by 50 kr. if it is over 6,000 but under 8,000 kr. per year 
and the estimate for housing subsidies was increased to 250 mil. kr. 205 mil. kr. 
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were appropriated for subsidizing interest, 690 mil. kr. for the loan funds for 
the building of dwellings. 

An important reform was introduced in family taxation. The maximum amount 
deductable on account of reduced tax-paying capacity was increased to 4,500 
and in addition 1,000 kr. for each child could be made deductable in families 
whose income falls short of the subsistence level. The invalids' allowances and 
home-nursing allowances to cripples were to be exempt from taxation. The study 
allowances for secondary school pupils were fixed at 75 kr./month and additional 
allowances for travelling and boarding can be paid if required. The repayable 
study allowances for university students were fixed at 140 % of the basic amount 
of the national pension scheme and if required an additional 25 % for each 
child. 

The maximum non-repayable allowance was fixed at 1,750 kr./year. The al
lowances are made independent of parents' financial position but may be reduced 
with regard to students' own income. 

Hospitals and Health. Under this heading 2.23 mil. kr. were appropriated for 
a general health check, implying i. a. the introduction of another two mobile 
x-ray units. For information on health 900,000 kr. 

It was considered urgent to improve and enlarge the training of occupation 
therapists and physiotherapists. 1,616 mil. kr. were appropriated for training 
and 800,000 kr. for building costs. 

The county councils were enjoined to take action for the improvement and 
adequate organization of the ambulance service and conveyance of patients. 

227 



Till socialstyrelsens bibliotek inkommen litteratur 

under fjärde kvartalet 1964 
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FAALAND, J . Essays in the theory of trade dis
crimination. Bergen 1964. (Chr Michelsens 

institutt for videnskap og åndsfrihet. Beret-
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krigstiden. En studie av löneandelens utveck
ling. Sthlm, Gbg & Upps 1964. (Småtryck 
från Industriens utredningsinstitut. 32.) 
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Population studies. New York 1964. 
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1958—63. (Institutet för rättsvetenskaplig 

forskning. 17,18,36.) 

HILDÉN, GUNVOR [m fl]. Radikal familjepolitik. 

Sthlm 1964. (Folkpartiets ungdomsförbund.) 

HYRENIUS, H . Metoder för värdering av ren
betesmark — en företagsekonomisk studie. 
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institutionen. Skriftserie. 13.) 
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(Artikler fra Statistisk sentralbyrå. 10.) 

LINDBLOM, P. Samhällsorientering för förskole
seminarierna. Sthlm 1964. (Skolöverstyrelsens 
skriftserie 79.) 

LUNDBERG, A & MALM, E. Hit ta rätt i allmän 
försäkring. Sthlm 1964. (Framtiden. Livför
säkringsbolag.) 

MADSEN, BÖRGE C. Familiens ökonomiske livslöb. 
Et studie af familiens forbrugsadfserd på for-
skellige livslöbstadier. Khvn 1964. (Skrifter fra 
Instituttet for salgsorganisation og reklame. 
34.) 

MATBEREDNINGSMASKINER. Skrift utg av Statens 
institut för konsumentfrågor. Sthlm 1964. 
(Köpråd 1.) 

MÄNNISKOSYN och människovård. Utg i samarbe

te med Svenska ekumeniska nämnden under 

red av Anne-Marie Thunberg. Sthlm 1964. 

(Frikyrkliga studieförbundet. Sveriges kyrk

liga studieförbund.) 

NAMNLAGEN med kommentarer av A Bruzelius & 

JVGlimelius. Lund 1964. 

NORDISKA RÅDET 

Sessionen 12, 1964, Stockholm. Sthlm 1964. 

PEDERSEN DAVIS, INGER. Socialrådgivning — 

teori og metodik. Khvn 1964. (Danmarks 

sociale höjskole.) 

PIERRE, E. Kinas industrialisering. Sthlm 1964. 

(Världspolitikens dagsfrågor 1964: 10.) 

POLSKY, H W. Cottage 6. The social system of 

delinquent boys in residential treatment. New 

York 1962. 

RASTEN, A. Grekland. Sthlm 1964. (Världs

politikens dagsfrågor 1964: 11.) 

The R O L E of health workers and social workers 
in meeting family needs. Report on a seminar 
organized jointly by the United nations and the 
Regional office for Europe of the World health 
organization, Geneva 19—24 okt. 1959. 
Geneva 1964. 

ROUECHÉ, B. Alkoholens ansikte. Till svenska 

[från engelskan] av B Stolpe. Sthlm 1964. 

SELECTED BIBLIOGRAPHY on non-normality. Ed 

by H Hyrenius, I Adolfsson et al. Gbg 1964. 

(Göteborgs universitet. Statistiska institu

tionen. Skriftserie. 12.) 

SJÖHOLM, E. O m politimakten och dess be

gränsningar. Utg av Statens nämnd för ut

givande av förvaltningsrättsliga publikationer. 

Sthlm 1964. (Akad avh.) 

SKATTERNA i utlandet. En kortfattad översikt 

och jämförelse av skatterna i Sverige, England, 

Schweiz, USA och Västtyskland. Sthlm 1964. 

(Meddelanden från Skattebetalarnas förening. 

191.) 

SKOLÖVERSTYRELSENS FÖRFATTNINGSBOK. Sthlm 

1964. (Skolöverstyrelsens skriftserie 77.) 

SOCIALA AVVIKELSER och social kontroll. Under 
red av J Israel. Sthlm, Gbg & Upps 1964. 

SOCIALVÅRDEN 1962. Sthlm 1964. (Sveriges 
officiella statistik.) 

SOLOW, R M. The nature and sources of un
employment in the United States. Sthlm, Gbg 
& Upps 1964. (Wicksell lectures 1964.) 

SPARRING, Â. Världskommunismens kris. Sthlm 
1964. (Världspolitikens dagsfrågor 1964: 8/9.) 

SVENNILSON, I. Perspektiv på svensk kapital
bildning och framstegstakt. Sthlm 1964. 
(Skrift utg av Svenska bankföreningen. 91.) 
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TJÄNSTEMÄNNENS CENTRALORGANISATION. 

Utbildningspolitiskt program för tjänsteman
narörelsen. T C O :s utbildningskommittés 
rapport 1. Sthlm 1964. [Med] Bil. Enkät hos 
TCO-förbunden angående yrkesutbildnings
frågorna. Sthlm 1964. 

TÖRNQVIST, G. Lokaliseringsförändringar inom 
svensk industri 1952—60. Sthlm 1964. (Indu
striens utredningsinstitut.) 

VIBE-PEDERSEN, J . National income and aggre
gate income distribution. Khvn 1964. (Aars-
skrift for Aarhus universitet. 36: 1.) 

WIEDENBORG, B. Försäkringsbolagens fritids
ombud. Sthlm 1964. (Företagsekonomiska 

forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 
Stockholm.) 

VÅRA sociala förmåner 1964—65. Utg av 
Framtiden. Livförsäkringsbolag. Sthlm 1964. 

ÅsvÄRN, G. H u r planeras ditt samhälle? Studie
handbok för lekmän i samhällsplanering. 2 
uppl. Sthlm 1964. 

Nytillkomna tidskrifter 

P M. Pedagogiska meddelanden från Skolöver
styrelsen. Årg 1 (1964). Sthlm. 
Socialrådgiveren. Udg af Dansk socialrådgiver-

forening. Arg 26 (1964). Khvn. 

Till socialstyrelsens bibliotek inkommen litteratur 

under första kvartalet 1965 

AGE with a future. Proceedings of the 6th 
international congress of gerontology. Co
penhagen 1963. Ed by P From Hansen. Khvn 
1964. 

ANDERSEN, BENT R O L D . Fysisk handicappede i 

Danmark. Bd 2. Nogle hovedresultater af 
undersögelsen. Khvn 1964. (Socialforsknings-
instituttets publ 16.) 

ARBETARSKYDD i arbetsliv och skola. Vägled
ning för undervisningen. Sthlm 1965. (Ar
betarskyddsnämnden. Arbetsmarknadens yr
kesråd.) 

AUDE, C. Fra fasngsel til frihed. Khvn 1964. 
BALKE, EVA & SKARD, ÅSE GRDDA. Barn og 

leik. Oslo 1964. (Sosialdepartementets små
skrift. 10.) 

BECKMAN, N, H U L T , B, HOLMBERG, C & STRAHL, 

I . Brottsbalken jämte förklaringar. Bd 1. 
Brotten mot person och förmögenhetsbrotten 
m. m. Sthlm 1964. 

BERGLUND, D T . Störningar i köksavloppssystem. 
Sthlm 1965. (Byggforskningen. Rapport 115.) 

BETÆNKNING om invalidepension m v. Afg af et af 
Socialministeriet i 1962 nedsat udvalg. Khvn 
1965. (Betœnkning. 371.) 

BETJENKNING om en udvidelse af arbejdsmarke-
dets tilläggspension til også at omfatte selv-
staendige erhvervsdrivende. Afg af Tillaegs-
pensionsudvalget af 1964. Khvn 1965. (Be-
taenkning. 373.) 

BIDSTRUP, K [utg]. Bondelandets förvandling. 
Khvn 1964. (Socialpolitisk förenings små
skrifter 33.) 

BJARE, T . Aktuella skatteproblem. Skattebered
ningens förslag till nytt skattesystem. Sthlm 
1965. (TCO.) 

BJÖRKBLOM, S. & OLSSON, BENGT. Tabeller £ 

samhällskunskap med arbetsuppgifter. Sthlm 
1964. 

BOALT, G. Sociologi — läran om grupper och 

organisationer. Sthlm 1965. 

BORGENHAMMAR, E. Samverkan inom företaget. 
En introduktion till debatten om företagsde
mokrati. Sthlm 1964. (Företagsekonomiska 
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i 
Stockholm. Svenska arbetsgivareföreningen.) 

BOSTADSLÅN och bostadsbidrag. Lund 1965. 

(Sociallagarna 8.) 

BRATT, NANCY. Karakterudvikling og karakter-

afvigelser. Problemstillinger, arbejdshypoteser? 

behandlingsforsög. Khvn 1965. 

BRING, C H . Friktion och halkning. Sthlm 1964. 

(Byggforskningen. Rapport 112.) 

BYGGINDUSTRINS RATIONALISERINGSPROBLEM. 

Sthlm 1962. (Byggfackens industriutredning 

del 7.) 

CARLSSON, R U N E . Produkters sociala anseende. 
En skiss till teoretisk bakgrund och till mät -
modell. Sthlm 1964. [Stencil.] (Företagsekono
miska forskningsinstitutet vid Handelshög
skolan i Stockholm. Studier i ekonomisk psy
kologi 18.) 

DHEJNE, H-Å. Panamakanalen. Sthlm 1965. 

(Världspolitikens dagsfrågor 1965: 2.) 

A DICTIONARY of the social sciences. Ed: J. 

Gould &.WL Kolb. Lond 1964. 

The EFFECTIVENESS of current programmes for 

the prevention of juvenile delinquency in 

certain European countries. Strasbourg 1963. 

(European committee on crime problems.) 
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ELTON-MAYO, PATRICIA. Probation and after

care in certain European countries. Strasbourg 

1964. (European committee on crime prob

lems.) 

FAMILIEN og samfundet. Red af H Frits. 3, aendr 

udg. Khvn 1964. 

FÖRENTA NATIONERNA. 

Yearbook on human rights for 1961. New York 

1963. (Publ 64.14.1.) 

— D e p a r t m e n t of e c o n o m i c a n d s o c i a l 

a f f a i r s . 

Civic and political education of women. New 

York 1964. (Publ 64.4.7.) 

Industrial standardization in developing coun

tries. New York 1964. (Publ 65.11. B. 2.) 

International flow of long-term capital and 

official donations 1960—62. New York 1964. 

(Publ65.2.D.l . ) 

Planning for balanced social and economic 

development. 6 country case studies. New 

York 1964. (Publ 64.4.8.) 

Study on legislative and administrative aspects 

of rehabilitation of the disabled in selected 

countries. New York 1964. (Publ 65.4.2.) 

Study of the right of everyone to be free from 

arbitrary arrest, detension and exile. New 

York 1964. (Publ 65.14.2.) 

GJERMOE, E. Den ekonomiske utvikling i Norge, 

Storbritannia og USA 1946—63. Bergen 1964. 

[Stencil.] (Norges handelshöyskole. Samfunns-

ökonomisk institutt.) 

HELLSTEN, ANNA-LISA. I takt med tillgångarna. 

En kursbok till radioskolans programserie i 

familjeekonomi. Sthlm 1965. 

HUSEN, T & CARLSON, INGVAR. Det nya gymnasiet. 

Information och debatt. Sthlm 1964. 

INFORMATION och samråd. Resultat av några 

fältstudier. Sthlm 1965. (SAF. Referensgruppen 

för arbetslivets demokratisering.) 

INTERNATIONELLA ARBETSBYRÅN. 

The cost of social security 1958—60. Geneva 

1964. 

Labour and automation. Bulletin 1. Automa
tion: a discussion of research methods. 
Geneva 1964. 

Year book of labour statistics. 1964. Geneva 

1964. 

JOHANSEN, J O . Rumäniens väg. Sthlm 1965. 
(Världspolitikens dagsfrågor 1965: 1.) 

JussiL, INGRID & VESTBRO, D U . Att bo i kollektiv
hus. Sthlm 1964. [Stencil.] (Statens institut för 
byggnadsforskning.) 

K I R K , H V. Shared fate. A theory of adoption and 
mental health. Lond 1964. 

K O R P I , W. Social pressures and attitudes in 

military training. Sthlm, Gbg & Upps 1964 

(Stockholm studies in sociology 2. Akad avh.) 

LARSSON, T A G E . Mortality in Sweden. Basel & 

New York 1965. (Acta genetica et statistica 

medica. Vol 15. Suppl.) 

LAURSEN, K & PEDERSEN, JÖRGEN. The German 

inflation 1918—1923. Amsterd 1964. (Skrifter 

fra Aarhus universitets ekonomiske institut. 18.) 

LJUNG, S-O. The adolescent spurt in mental 

growth. Sthlm, Gbg & Upps 1965. (Akad avh, 

Sthlm.) 

LUNDQUIST, G. Prognosen och förloppet vid alko

holism. En studie av ett anstaltsklientel ut

förd i samarbete med Ma Franzén. Sthlm 1965. 

(Meddelande från Institutet för maltdrycks

forskning. 13.) 

LYKOVA, L. Social security in the USSR. Moscow 

1964. 

MARTIN, V. Accelerated vocational training for 

adults. A comparative study. Paris 1965. 

(Organisation for economic co-operation and 

development. Man-power and employment.) 

NORDISK STATISTISK SKRIFTSERIE. Reykjavik 1964. 

10. Det nordiske statistiske chefsmöde i 

Reykjavik 1963. 

NORDISK STATISTISK ÅRSBOK 1964. Sthlm 1965. 

(Nordisk utredningsserie 1964: 10.) 

NORDISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSMÖTEN. 

Det 6: e nordiske socialforsikringsmöde. Ulyk-

kesforsikringsmödet, Köbenhavn 1964. Inn-

stilling om invaliditetsvurdering, erstatnings-

fastsettelse, tabellsystemer m v i yrkesskade-

trygdene i Norden. Oslo 1963. 

NYKTERHETSNÄMNDEN. 3 uppl. Lund 1965. 

(Sociallagarna 4.) 

PEDERSEN, R O L F . En kritisk vurdcring av innstil-

lingen fra den penge- og kreditrpolitiske komite. 

Oslo 1964. (Ökonomi. 47.) 

PERSONALEFORHOLD ved faellesinstitutioner i Nor

den. Betamkning fra Udvalget om personalefor

hold og udgiftsfordeling m v ved faellesinstitu

tioner i Norden. Sthlm 1965. (Nordisk utred

ningsserie 1964: 8.) 

De POLITISKE PARTIER. Red : Erik Vagn Jensen. 

Khvn 1964. 

PUSCH, R. O n the structure of clay sediments. 

Sthlm 1964. (Byggforskningen. Handlingar. 

48.) 

REDEMO, A. Jugoslavien. Folkstyrd planekonomi. 

Sthlm 1965. (Världspolitikensdagsfrågor 1965: 

3.) 

SAMARBETET i framtidens företag. Betänkande avg 

av SAF:s referensgrupp för arbetslivets de

mokratisering. Sthlm 1965. 
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SOCIALNÄMNDEN. 2 uppl. Lund 1965. (Social-
lagama 2.) 

SOCIALSTYRELSEN 

Uppgifter för 1964 års långtidsutredning. Avg 
d 5.3.1965. Sthlm 1965. [Stencil.] 

SVENSSON, JÖRN. Jordbruk och depression 1870— 
1900. En kritik av statistikens utvecklingsbild. 
Malmö 1965. (Skrifter utg av Ekonomisk-
historiska föreningen. Vol. 6. Akad avh, Lund.) 

TILLHAGEN, C-H. Zigenarna i Sverige. Sthlm 
1965. 

TÖTTRUP, E. Uddannelse af ikke-fagfcerte. 
Khvn 1964. (Socialpolitisk förenings småskrif
ter. 34.) 

UPPDRAG på ungdomsgården. Utarb på barna

vårdsnämndens fritidsavdelning, ungdoms
gårdsbyrån. Sthlm 1964. 

WEDERVANO, F . Development of a population of 
industrial firms. The structure of manufactur
ing industries in Norway 1930—1948. Oslo 
[1964]. 

VARA lagar om nykterhet. Sthlm 1965. (För
eningen för främjande av nykterhetsnämnder
nas verksamhet.) 

ÖLÄNDER, F. Engelsk forskning i ekonomisk 
psykologi. Intryck från en studieresa samt en 
litteraturöversikt. Sthlm 1964. [Stencil.] (Före
tagsekonomiska forskningsinstitutet vid Han
delshögskolan i Stockholm. Studier i ekonomisk 
psykologi 19.) 



Spänning farligare än man tror för barn som tittar på TV 

Man tror i allmänhet a t t TV-program som innehåller våldsscener är farliga för barn och kan orsaka 
ungdomsbrottslighet. En undersökning som företagits i Australien visar emellertid att våldet inte är 
den verkliga faran. Ett djupare och allvarligare problem är den spänning och oro som dessa program 
uppeggar och den inställning de skapar till samhället. 

Undersökningen gjordes för det australiensiska radiobolagets kontrollstyrelse och har utgivits under 
titeln »Television Tension Programmes». Undersökaren, David Mart in, granskade 163 TV-program: 
västernfilmer, detektivfilmer, kriminalfilmer och äventyrsfilmer, berättar »Unesco Features». 

Spänning är något som krävs för inlärningsprocessen, den koncentrerar uppmärksamheten, fram
håller författaren. Men olöst spänning medför endast att man lär sig spänning. Alltför ofta blir det i 
dessa TV-program ingen övertygande lösning. Spänningen kvarstår in i det sista och upplösningen är 
för svag jämförd med den spänning som byggts upp. 

Våldsmönstret i dessa filmer har inte förändrats mycket sedan femtiotalet men det har blivit mera 
komplicerat, subtilare och inåtvänt, hävdar Mart in. Detta gäller också västernfilmerna som mer och 
mer liknar kriminalfilmer eftersom den gamla stereotypa formen endast intresserade de helt unga. 
Våld i form av dödande med gevär eller andra vapen är inte särskilt skrämmande för barn och flickor 
är inte ömtåligare än sina bröder när det gäller a t t se våld i T V . 

Samhället makt lös t 

Martin kritiserar skarpt den negativa attityden mot samhället i TV-filmerna. Samhället framställs van
ligen som en neutral eller rent av maktlös faktor. »Det intryck som skapas är att goda människor inte 
får annat utlopp för sin godhet än att ingripa mot brottslingar... För att det goda skall kunna hand
la måste det onda ta initiativet: det slår alltid först.» 

Ännu mer oroande är inställningen till kvinnor. I exempelvis västernfilmerna framställs de som ett 
hot mot mannen, ofta i förbund med brottslingen, eller som något som kan spoliera segern. I detek
tivfilmerna är situationen än värre : kvinnorna är så gott som uteslutande fresterskor eller i bästa fall 
villiga redskap för de »dåliga» männen. »En kvinna som är en aktiv, intelligent och självständig 
företrädare för det goda förekommer helt enkelt inte.» 

Angrepp p å den k ä n s l o m ä s s i g a stabi l i teten 

Det förefaller knappast logiskt a t t myndigheterna stöder äktenskapsrådgivning och samtidigt tillåter 
detta kraftiga och oupphörliga angrepp på unga kvinnors emotionella stabilitet, påpekar Martin. 

Hans slutsats blir : »Många människor som oroar sig över våldet i T V inser knappast att det inte 
kan bli fråga om att klippa brutala scener... Det radikala botemedlet ligger i positiva åtgärder som 
höjer kvaliteten på och ökar urvalet av filmer för yngre barn, och i att uppfostra TV-producenter 
och TV-konsumenter om hur mediet fungerar.» 

Färre mödrar dör 
Dödligheten i samband med havandeskap och förlossning minskade under femtiotalet över hela 
världen, rapporterar Världshälsoorganisationen ( W H O ) . Det är särskilt när det gäller blodförgift
ningar och komplikationer av olika slag som man noterar betydande framsteg medan däremot abor
terna, som svarade för omkring 10 procent av dödligheten, ökade i flera länder. Mellan 1950 och 1961 
sjönk barnsängsdödligheten i exempelvis Danmark från 72 per 100.000 födslar till 22, i Sverige från 
69 till 2 1 , i Ceylon från 571 till 261, i Förenade arabrepubliken från 149 till 135 och i Förenta stater
na frän 75 till 37, När det gäller dödligheten efter aborter redovisade Sverige en ökning från 8,8 till 
10,5 procent av den totala barnsängsdödligheten. 
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Få yrkesroller i dagens sam
hälle är så odefinierade som 
socialarbetarens. »Socialarn» in
går alltmer i det allmänna med
vetandet — en typ som kan 
återges i revy eller på film — en 
samhällets aktive representant 
vid polisens och läkarens sida i 
arbete mot brott, nöd, sjukdom. 
De tre strävar dock än så länge 
ofta sporadiskt på var sitt håll, 
utan den samordning som skulle 
göra verksamheten effektiv. 

Stig Claesons nya film Myten 
handlar om Holgersson, en liten 
medborgare, som det går avigt 
för. Filmen blir just en illustra
tion till hjälplösheten i polisens, 
läkarens och socialarbetarens 
parallella aktiviteter att med 
lampor hjälpa Holgersson till 
rätta. Han uppfattar som ett 
enda surrande tjat deras vänliga 
»så här kan det inte fortsätta — 
nej men det här går ju inte — 
hör ni ni herr Holgersson nu 
får det bli någon ändring.» 

3.4 1965 
Polisen, läkaren och socialarbetaren i filmen Myten gestaltas av samma skådespelare, Bengt Ekerot. 
De tre har inte namn och personlighet, uniformen anger typen. Socialarbetaren är i strikt mörk 
kavajkostym — också ett slags uniform. Regi Jan Halldoff. Foto Hans Seiden. 

Socialarbetare på fältet: »Enbart yt tre praktiska åtgärder är 
sällan nog a t t hjälpa en människa bät tre klara sina problem. 
Socialvårdens personal räcker dock varken kvanti tat ivt 
eller kvalitativt till a t t realisera lagstiftarnas idé om 
personligt stöd. Varken lagstiftare, centrala myndigheter 
eller lokala organ har dragit de prakt iska konsekvenserna 
av idén och gjort klart för sig vad sådan vård innebär.» 
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Den sociala verkligheten i b i ld och ord 

I Sociala Meddelandens telefon hörs en dag en mansstämma, som vill förnya prenu
merationen i anslutning till stockholmsavdelningen av Svenska bleck- och plåtslageri
förbundets kollektivabonnemang. 
— J a g har varit prenumerant på tidskriften under sex år och jag vill ha den — att läsa 
i när den kommer och s?dan gå tillbaka till då och då. 
— Vad var det i Sociala Meddelanden som intresserade vår ivriga prenumerant? Var 
han socialt engagerad? 
— Nej, men fackföreningen var ju numera mest upptagen av organisations- och löne
frågor. Man saknar den sociala debatten, som förr gav föreningsmötena ett speciellt 
mänskligt innehåll. Nu söker jag ersättning i litteratur och publikationer sådana som 
Sociala Meddelanden. J a g tycker att den vidgar mina perspektiv. Det händer en del 
i tiden, som gör en nästan rädd. Då söker man kunskap om vårt samhälle, vårt kollek
tiv. Hur fungerar vår gemenskap, vilka kraftresurser har den inte minst när det gäller 
den unga generationen och dess framtid? 

Stockholmaren Ernst Larsson, nu t fyrtioårsåldcrn, började 
redan som pojke att följa sin far i plåtslageriet på taken. Mest 
varje dag har han sedan dess haft en bred utblick över huvud
stadens husgytter. Boksynt som han är — med en värdefull 
boksamling hemma i Johanneshov — har han sökt genom 
böckerna fördjupa sin syn på människorna och samhället. 
Efter en dag med skorstenslagning alldeles ovan civilekono
mernas högborg som bilden visar händer det att han ägnar 
sin hemmakväll åt studium av senaste Sociala Meddelanden 
— för att »få vidgad? perspektiv». 



Vem har ansvaret? 
Några reflexioner i anslutning till den stora kriminalvårdskongressen 
i Stockholm 1965 

Av byrådirektör FOLKE HÄGGBOM, rikspolisstyrelsen 

Under tio dagar diskuterade experter från de flesta av FN:s 
medlemsstater, vilka deltog i kriminalvårdskongressen i Stock
holm, bl a metoder och åtgärder i syfte att förebygga brott och 
att förhindra återfall i brott. När man som kongressdeltagare 
lyssnade till de många debattinläggen, blev man imponerad av 
alla kunskaper och erfarenheter som redan finns. Man kunde 
dock inte undgå att ställa sig vissa frågor. Om vi här i landet 
redan nu använder oss av goda behandlingsmetoder i moderna 
vårdanstalter, om vi har effektiva och modernt organiserade 
samhällsorgan, varför måste vi då för varje år konstatera en 
ständig stegring av antalet begångna brott och en i stort sett 
oförändrad eller något ökad återfallsfrekvens? Forskningens 
företrädare svarar att man vet för litet om resultatet av olika 
behandlingsmetoder och om olika förebyggande samhällsat
gärder för att med bestämdhet kunna ange vilka som ger öns
kad effekt. Att mäta denna, sedan åtgärder vidtagits och in
tensifierats, är ett dyrbart, komplicerat och tidskrävande ar
bete. 
Kan de klena resultaten möjligen bero på att vi hitintills inte 
samordnat alla tänkbara samhällsatgärder och koncentrerat 
dessa till viss bestämd tidsperiod? En samordnad aktion har 
prövats i kampen mot butikssnatterierna och värdet av den
na borde snarast bli föremål för närmare studium. Vi har un
der den senaste tioårsperioden särskilt uppmärksammat ök
ningen av ungdomskriminaliteten. Direkta åtgärder för att 
minska denna har vidtagits sporadiskt av de olika samhälls
organen var för sig utan samordning. Visserligen har samar
bete sedan några år tillbaka inletts och utvecklats mellan bar
navårds-, polis- och skolmyndigheter, men detta har ännu så 
länge på många håll endast lett till en ökad information mel
lan nämnda myndigheters företrädare. Enligt min mening är 
det nödvändigt att samarbetet även leder fram till direkta åt
gärder. Ansvaret för våra barns framtid bör vila lika på de 
tre nämnda myndigheterna. Alla bör vara lika verksamma i 
det brottsförebyggande arbetet bland barn och ungdom. 

Om det ännu råder brister i samordningen på det lokala 
planet bör dessa snarast avhjälpas. 

På det centrala planet har Kungl Maj :t genom den under 
1965 tillsatta Samarbetskommittén för åtgärder mot ung-
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domsbrottsligheten sökt samordna berörda samhällsorgans åt
gärder. Borde inte till samarbetsorganets förfogande ställas 
det kansli som föreslogs av de parlamentariska sakkunniga i 
betänkande SOU 1959:37? Ett kansli som utarbetade kon
kreta förslag till samordnade åtgärder skulle utan tvekan öka 
effekten av samarbetsorganets verksamhet. 

Vem tar initiativet till en landsomfattande aktion mot 

ungdomsbrottsligheten 

Hur ställer sig då den svenske medborgaren till brottsutveck
lingen? Ja, visst är det besvärligt att bli bestulen på ett eller 
annat sätt, men man har ju försäkrat. Om vi inte hade vårt 
försäkringsväsen skulle reaktionen givetvis vara en helt an
nan. Men brottet har även en annan sida än den rent ekono
miska. Vilken attityd uppvisar vi i regel mot lagöverträdaren? 
Är vi beredda att hjälpa honom till återanpassning eller för
söker vi undvika honom? Hur står det egentligen till med an
svarsmedvetandet och viljan att hjälpa till i det brottsförebyg
gande arbetet? Har man från samhällsorganens sida gjort till
räckligt För att skapa en sådan vilja och ett sådant medvetan
de? För min del tror jag att mycket återstår att göra för att 
förbättra allmänhetens relationer till myndigheterna och få 
den att med större engagemang vidta åtgärder för förhind
rande av brott och att i större utsträckning delta i det frivil
liga arbetet med återanpassningen av lagöverträdare. Här 
har de ideella och fackliga organisationerna en stor arbets
uppgift. Vem blir den förste initiativtagaren till en landsom
fattande aktion mot ungdomsbrottsligheten? 

Samtidigt som skolöverstyrelsen för en tid sedan i en cirkulärskrivelse till läns-
skolnämnder och skolstyrelser meddelade att överenskommelse träffats om poli
sens medverkan i skolans brottsförebyggande undervisning (i årskurserna 4, T 
och 9) gick en motsvarande skrivelse ut från rikspolisstyrelsen till länsstyrelser, 
länspolischefer och polismästare. Av dessa skrivelser kan man utläsa den inten
sifiering och breddning av samarbetet mellan polis- och skolväsendet som ägt 
rum och som grundlades förra våren vid två fortbildningskurser för polismän i 
brottsförebyggande verksamhet och laglydnadsfostran. I kurserna informerade 
pedagogiska experter om ideologin och tankegångarna bakom den nya skolrefor
men samt om grundskolans målsättning och arbetsformer. 

På här följande sidor återges avsnitt ur ett bild- och ljudband i färg Hur skall 
det gå för Jojje 
Det har rikspolisstyrelsen låtit framställa hos Pogo produktion ab och det skall 
anknytas till den laglydnadsfostrande undervisningen på högstadiet, vilken ingår 
främst i samhällskunskap. Bild- och ljudbandet, som består av två delar, ar tänkt 
att kunna visas även för föräldrar och organisationer. 
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Hur skall det gå för Jojje 
Det här är huvudpersonen i vår berättelse, en ung 
man i Sverige på 1960-talet. Hans gamla kamra
ter kallar honom för Jojje. I polisprotokollet 
presenteras han under sitt fullständiga namn : 
diversearbetaren Nils Gunnar Georg Nilsson, 
19 år gammal, utan fast bostad, utan ordnad 
sysselsättning. Fast åtminstone under det närmaste 
året har Jojje både bostad och ordnad sysselsätt
ning. Han är dömd till ungdomsfängelse och 
får vistas under minst ett år på en ungdomsanstalt. 
Det är följden av den mängd brott han begått. 
Det värsta av allt är att han blivit vållande till en 
annan människas död. 

Det är ganska länge sen namnet Nils Gunnar 
Georg Nilsson första gången förekom i myndig
heternas papper. Han var bara 11 år då. En 
frukostrast gick han tillsammans med några 
skolkamrater över till det nyöppnade varuhuset 
intill skolan. Några pengar hade de inte. 
— Asch, sa Jojje, det går väl alltid att greja något 
ändå . Och så gick han runt bland diskarna 
och tittade p å saker, som han gärna ville ha. H a n 
plockade med sig en ficklampa, en cigarrett-
tändare och ett par chokladkakor. De andra 
såg på, men tog inget själva. Såg på gjorde också 
en av expediterna i varuhuset. Hon anmälde saken 
till sin chef. De meddelade skolans rektor. 

Rektorn talade med Jojjes klassföreståndare. Det 
beslöts att magistern skulle besöka föräldrarna 
för att tala med dem om det som hänt. På kvällen 
var han där. Åtminstone pappan var nog lite 
avig och tyckte att lärarn la sig i saker som inte 
angick honom. Föräldrarna lovade ändå att tala 
med sin son. Rektorn rapporterade också det 
inträffade till barnavårdsnämnd och polis. 

Men det gick inte många månader förrän Jojje 
drog in sig själv och familjen i nya tråkigheter. 
H a n hade tidigt börjat röka och naturligtvis räckte 
inte fickpengarna till cigarretter. Tillsammans 
med en annan pojke, som var ett par år äldre, bröt 
han sig en kväll in i en tobaksautomat. Det kom 
folk. Pojkarna sprang men blev fast. Ett par 
karlar tog dem med till polisstationen. Jojje hade 
ännu inte fyllt tolv år och hade aldrig varit på en 
polisstation förut. Poliskonstapeln var hygglig 
och korrekt. H a n frågade pojkarna om deras 
namn och var de bodde och vad föräldrarna hette 
och sådant. Förhör kunde det inte kallas — mera 
då ett samtal. När det var över ringde konstapeln 
till föräldrarna och sa att de fick lov att komma 
och hämta sina söner på polisstationen. 

Ur del I 



Polisen skickade sedan över sina papper till 
barnavårdsnämnden. Jojje och föräldrarna kallades 
dit. Inför en assistent fick de redogöra för förhål
landena hemma, vad Jojje hade för vanor och 
intressen, hemmets ekonomi och mycket annat . 
Assistenten var en vänlig dam, men både Jojje 
och föräldrarna tyckte ändå att hela situationen 
var väldigt obehaglig. Vi hör av oss senare, sa 
damen på barnavårdsnämnden. Efter ett par 
veckor kom hon på besök i Jojjes hem. Hon hade 
med sig några papper till föräldrarna. I dem stod 
det att barnavårdsnämnden hade beslutat utdela 
en varning till Nils Gunnar Georg Nilsson. 
Föräldrarna fick förmaning att se till att Jojje var 
mera inne på kvällarna. Han borde också skaffa 
sig lämpligare sällskap. 

Barnavårdsnämnden har många uppgifter och en 
av dem är just att hjälpa barn och ungdomar 
som råkat i svårigheter. För det mesta blir följderna 
inte så allvarliga. Ett par kontakter mellan polis, 
barnavårdsnämnd, föräldrar och den pojke eller 
flicka som begått något fel är ofta tillräckligt. 
Men det går inte lika väl för alla. Pärmen med 
deras papper blir allt tjockare och allt flera 
myndigheter blir inkopplade. Jojje var tråkigt 
nog ett sådant fall. 

Besöket på polisstationen och barnavårdsnämndens 
varning förmådde honom inte att ändra sitt 
levnadssätt. Han begick nya småstölder, var ute 
sent på kvällarna, låg ibland borta över nätterna, 
utan att föräldrarna visste var han höll till. J ag 
har ingen hand med Jojje längre, klagade 
hans mamma. Jojje hade kommit med i ett gäng 
som bestod av huvudsakligen äldre pojkar. Några 
hade slutat skolan och ett par av dem hade 
ingen ordnad sysselsättning. 

Skolarbetet skötte Jojje allt sämre. Dötrist, 
sa han. Vad ska man plugga för egentligen? 
Jag tänker inte bli professor. I Jojjes gäng skilde 
man inte särskilt noga på egna ägodelar och andras. 

Flera gånger tillgrep man bilar. När Jojje var 
fjorton år tog han själv sin första bil. Han 
plockade upp ett par flickor som han kände. 
För att imponera på dem gjorde han en tur 
genom centrala stan. Det var hans misstag. Där 
fanns poliser och de såg ju lätt att pojken vid 
ratten var alltför ung och knappast kunde vara 
ägare till en sådan bil. Så färden stoppades och 
Jojje fick besöka polisstationen ännu en gång. 
Poliserna lät Jojje förstå att de såg ganska allvarligt 
på hans verksamhet. Ganska mycket kom fram om 
vad Jojje varit med om under det senaste året. 
Snatteri, stöld, inbrott, tillgrepp av bilar, olovlig 
körning och annat. Eftersom Jojje ännu inte var 
mer än fjorton år, överlämnades hans papper ännu 
en gång till barnavårdsnämnden. Assistenten gjorde 
undersökningar. Det blev många papper till slut. 
Och överst på alla stod det att de handlade om 
skolynglingen Nils Gunnar Georg Nilsson. Så höll 
barnavårdsnämnden sammanträde. Nämnden 
beslöt att Jojje skulle omhändertas för samhällsvård 
och inskrivas vid en ungdomsvårdsskola. 



Där är han nu, många mil hemifrån, tillsammans 
med ett 30-tal andra pojkar. De får undervisning i 
de vanliga skolämnena. De bor i trevliga rum, 
får bra mat, Lärarna är hyggliga. Men det kan inte 
hjälpas att Jojje vantrivs. Han längtar bort, han 
längtar hem. Men hem får han bara resa någon 
enstaka gång på permission. Ungdomsvårdsskolan 
är inget fängelse. Den är just vad namnet säger: 
en skola, en specialskola. Det är alltså ingen 
bestraffning att placeras här. Ändå är det natur
ligtvis en mycket allvarlig sak, om samhället 
beslutar att föräldrarna skall fråntas vården av sina 
barn. Det sker endast, när myndigheterna bedömer 
det nödvändigt för barnets utveckling att så sker. 
Här har vi nu Nils Gunnar Georg Nilsson kallad 
Jojje. Samhället har placerat honom på 
ungdomsvårdsskola. Han skulle gärna vilja resa 
därifrån. Men bommarna är tills vidare fällda för 
Jojje. Den röda stopplyktan lyser. Ta r han varning 
av det han varit med om? 
Hur skall det gå för Jojje? 

Nils Gunnar Georg Nilsson, kallad Jojje, hade 
innan han ännu fyllt 15 år gjort sig skyldig till 
en mängd brott och förseelser. Därför hade 
han omhändertagits för samhällsvård och placerats 
på en ungdomsvårdsskola. Efter drygt ett år blev 
han utskriven. Vad han egentligen tänkte, när 
han kom tillbaka? Det är svårt att säga. Troligen 
var han glad att vara hemma hos sina föräldrar 
igen. Han var dock ännu bara ett barn. Men 
någon hjärtlig stämning rådde inte mellan honom 
och föräldrarna. Ibland misstänkte Jojje att de 
nog tyckte att det varit bäst om han stannat 
borta . 
När han träffade sina gamla kompisar, spelade 
han tuff. Tanterna och gubbarna på den där 
skolan var ju löjliga, sa Jojje. Dom försökte »tala 
förstånd med mig», som dom kallade det. Men 
jag bara garvade åt dom, skröt han. 

Ur del II 



Jojje återvänder inte till sina studier utan skall ta 
ett jobb. Han har fått gå igenom anlagsprov 
på ungdomsvårdsskolan och rekommenderats att 
utbilda sig till fotograf. Arbetsförmedlingen 
hjälper honom till en anställning som elev hos en 
fotofirma. Till en början trivs Jojje bra med både 
kamraterna och jobbet. Men han tröttnar snart. 
H a n får också höra att några bland de anställda 
pratar om honom och säger att han varit på 
»uppfostringsanstalt». Jojje känner sig misstänkt 
och utstött. Han beslutar att lägga av. När han 
fått löning en kväll, stoppar han några filmrullar 
och ett kameraobjektiv i fickan och återvänder 
inte mera till fotoateljén. 

Jojje skaffar s>g ibland något arbete men stannar 
aldrig länge. Alltid är det fel på något. H a n har 
börjat använda sprit allt oftare också. Något 
roligt måste man väl ha, säger han. Ingen i 
hans gäng är tillräckligt gammal för att få köpa 
sprit på systembolaget. Men det går alltid att få 
någon äldre person att klara affären. Dagen efter 
en suparkväll brukar Jojje m å illa och ligga kvar i 
sängen till långt fram på eftermiddagen. 

Poliserna i stan känner ju Jojje ganska väl. En 
kväll är han med om ett kioskinbrott och blir 
upptäckt. H a n och kompisarna får var för sig 
berätta om vad de haft för sig under senaste 
året. Det blir till sist en ganska lång lista över 
stölder, inbrott, olaga spritinköp och annat . 
Jojje är nu straffmyndig och polisen överlämnar 
därför fallet till åklagaren. Eftersom Jojje inte 
varit straffad förut och inte är mer än 17 år, 
beslutar åklagaren att inte väcka åtal. Efter 
kontakt med barnavårdsnämnden avgjordes att 
Jojje skulle få så kallad åtalseftergift. 



Först hade åklagaren ett allvarligt samtal med 
Jojje och sökte få honom att förstå vilka allvarliga 
risker han tog. Men åklagarens varning var till 
föga nytta. Bara några månader senare förekom 
Jojje i nya polisrapporter. Nu gällde det ett 
biltillgrepp och ett par inbrott. Den här gången lät 
åklagaren saken gå till rättegång. Jojje, som 
nyligen fyllt 18 år, ställdes alltså inför domstol. 
Också nu sökte myndigheterna tolka lagen så milt 
som möjligt. Han slapp undan med villkorlig dom. 

Andra gången beslöt åklagaren fullfölja åtalet. 
Saken gick till domstol och Jojje befanns skyldig. 
Men domstolen utmätte inte något omedelbart 
straff. Han fick villkorlig dom. Det betyder att 
han under en tid av två år skall leva enligt de 
anvisningar som domstolen utfärdar, följa lagen, 
undvika olämpligt sällskap och försörja sig genom 
eget arbete. 
Samhället önskar inte ta hämnd utan vill i stället 
hjälpa den unge lagöverträdaren så att 
han skall kunna leva ett normalt och skötsamt liv. 

Jojje hade fyllt 18 år och var alltså så gammal, a t t 
han kunde ha skaffat sig körkort. Men han hade 
inte tillräcklig energi för den saken, förresten h a d e 
han inte skött sig så att myndigheterna kunde 
betro honom med körkort. Det hindrade honom 
dock inte från att köra bil. 
I en stulen bil företog gänget en gång en riktig 
stöldturné. Bytet blev drygt 600 kronor. 
För pengarna gick de på restaurang och drack så 
mycket de kunde få, fastän åtminstone ett par av 
dem egentligen var för unga för att alls bli 
serverade sprit. De blev alla ganska berusade. 

Så gav de sig ut på vägarna igen. J a g skall köra, 
sa Jojje och så blev det. Han var ingen van chaufför 
men höll ändå hastigheter på över hundra kilo
meter. På en mörk gata i utkanten av ett samhälle 
hände det som man kunde befara. En olycka 
inträffade. En fotgängare gick vid vägkanten. 
Den oerfarne och berusade Jojje såg honom inte. 
Inne i bilen hördes en duns. Jojje bromsade in 
och hann se att någon hade kastats av vägen. 
Kör vidare för tusan, stanna inte, skrek de andra . 
Och Jojje for vidare, i hög fart. Snart blev olyckan 
upptäckt. Då var mannen redan död, av svåra 
skallfrakturer och krossad bröstkorg. 

Vi har nu mött ännu ett par myndigheter . 
Förut hade skola, pol i s och barnavårdsnämnd 

haft anledning att befatta s ig m e d Jojje. 
När de inte lyckas , går ärendet v idare til l 

andra samhäl l sorgan . Först k o m m e r det 
till åklagaren. Det är han s o m avgör o m åtal 

skall väckas m o t en person. Ar de begångna 
förseelserna eller brotten inte alltför svåra, 
kan han besluta o m åtalseftergift . Det sker 

vanligen o m den t i l l talade är ung, m e l l a n 
15 och 18 år, och förut inte straffad. 



Polisen larmades och vägarna i distriktet 
spärrades av. Ett par mil från platsen stoppades 
Jojjes ekipage. Han tänkte ett ögonblick köra förbi 
polisspärren men stoppade. Han förstod att 
spelet var förlorat. Jojje och hans medpassagerare 
fördes till polisstationen i närmaste stad. Där 
fick de stanna över natten. Efter ett första förhör 
tidigt nästa morgon släpptes alla utom Jojje. Han 
fick stanna kvar i polisarresten. 

Åklagaren bedömde hans fall mycket allvarligt, 
eftersom Jojje varit med om så många saker förut. 
Därför beslöt han att göra häktningsframställning 
hos domstolen. Den bifölls och Jojje blev alltså 
häktad. Det betyder att han fick stanna kvar i 
arresten till dess ärendet kom upp inför domstolen. 
Det skedde drygt en vecka senare. Åklagarens lista 
över förseelser var läng : stöld, biltillgrepp, 
inbrott, olovlig körning, rattfylleri, vållande av 
annans död, smitning. Inför domstol hade Jojje 
inget att säga. När domaren frågade, om han 
erkände det han var åtalad för, mumlade han ett 
svagt ja så att det knappt hördes. Domen löd på 
ungdomsfängelse, som skulle avtjänas omedelbart. 

Jojje överlämnas till kriminalvården och placeras 
på anstalt. Så bekymmersamt har hans liv förut 
aldrig varit. Samhället har gjort det allvarligaste 
man kan företa med en medborgare, berövat 
honom hans personliga frihet. 

Här lämnar vi Ni l s Gunnar Georg Ni l s son , 
en olycklig pojke s o m vållat en annan 
m ä n n i s k a s död. Han vil le det inte, m e n 
saknade kraften att i t id bryta m e d s ina 
dål iga vanor. Han utnyttjade inte de chanser 
s o m gavs h o n o m . Skall hans liv bli bättre i 
f ramt iden m å s t e han anstränga s ig . Til l s ist 
är det ändå på honom själv allt beror. Hur 
skal l det gå för Jojje? 



Se över ungdomsvården! 

Av socionom H A R R Y ANDERSSON, sekreterare i Statens ungdomsråd 

— Det frivilliga ungdomsarbetets fostrande egenskaper bör 
kunna spela en större roll också inom den direkta vården av 
barn och ungdom, har sekreteraren i Statens ungdomsråd, so
cionom Harry Andersson, hävdat i anslutning till aktuell press
debatt om raggarliv och kravaller. Här nedan påtalar sekre
terare Andersson bl a den besvärande bristen på ett samlat ut
nyttjande av de resurser för fostran och vård som är tillgäng
liga. 

Ungdomens föreningsliv arbetar framförallt på det fostrande och före
byggande planet, mindre på det vårdande. Ändock görs en hel del av 
betydelse också på vårdområdet, vilket bl a en utredning inom Statens 
ungdomsråd visat. Viljan till ytterligare insatser är där väl dokumen
terad. Förmågan sviktar till följd av otillräckliga ekonomiska resurser. 
Det för i sin tur med sig svårigheter för organisationerna att trimma 
ledare för uppgiften, ge allmän insikt om de anpassningsstörda ung
domarna och deras problem, m m. 

Rådet engagerar sig i dessa angelägenheter — även om det inte är en 
huvuduppgift på något sätt. Det sker inom ramen för den upplysnings
verksamhet i ungdomsfrågor, som rådet handlägger, men också på annat 
sätt. 

När rådet således förra hösten hade att lägga synpunkter på det stat
liga betänkandet om vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever efter
lyste man ett nytänkande på ungdomsvårdens område. Att uttala me
ningar över delreformer måste anses ytterligt vanskligt, när man behöver 
en genomgripande analys av hur samhällets samlade resurser skall kun
na utnyttjas för att nå betydligt bättre resultat. Misslyckandena är på
tagliga och anledningarna många: personalbrist av såväl kvalitativ som 
kvantitativ art, otillräckliga behandlingsresurser i övrigt, eftersatt be
handlingsforskning, etc. D e s s u t o m a v s a k n a d a v e t t l o k a l t 
o c h r e g i o n a l t a n s v a r f ö r h e l a b a r n a- o c h u n g d o m s 
v å r d e n s o r d n a n d e : från mycket grundläggande förebyggande 
och allmänt fostrande åtgärder, över institutionsvård till eftervårdande 
åtgärder. Rådet har krävt en särskild utredning för belysning av de sam
hälleliga åtagandena såväl beträffande innehåll som omfattning, orga
nisatoriskt anordnande etc. Vad kan och bör ytterligare göras, menar 
man, för att intensifiera den fostrande och vårdande verksamheten? 
Sådan den kan ta sig uttryck t ex i hem och skola, föreningars ungdoms
arbete och kommuners ungdomsgårdar, inom kommunala barnavårds
nämnder, landstingens mödra- och barnavårdscentraler och byråer för 
psykisk barna- och ungdomsvård, i statens ungdomsvårdsskolor, etc. 
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H u r fungerar egentligen ansvarstagandet och samarbetet med tre var 

för sig så betydande storheter inblandade som kommuner, landsting och 

stat? För at t nu inte tala om samverkan och ansvarstagande inom dessa 

storheter, exempelvis mellan barnavårdsnämnd—skola—polis—fritids

nämnd. I vilken utsträckning är kommunerna beredda a t t satsa på 

expertis som läkare, psykologer, kuratorer, sociologer etc? Eller är det 

rationellast om expertisen finns på landstingsplanet? Finns det en be

nägenhet at t lasta över ansvar, planering, kostnader osv på varandra? 

D e n aktuella debatten om ungdomsvårdsskolornas vara eller inte vara, 

ungdomsorganisationemas ansvar för raggare och annan ungdom på 

glid, ansvarsfördelning mellan olika institutioner och myndigheter osv 

måste in i en totalbedömning av alla de tänkbara åtgärder som kan 

mobiliseras. Tyvärr finns det inte — varken lokalt eller centralt — något 

organ för en sådan totalbedömning. 

Erfarenheten visar att den grövre ungdomsasocialiteten nästan undantagslöst 
bottnar i missförhållanden i hemmet kombinerat ined skolsvårigheter och bris
tande kamratkontakter. Ofta söker sig sådana utanförstående till varandra varvid 
en gängbildning med avvikande uppförandenormer lätt uppstår. Den som kom
mit att stå utanför en normal hem- och kamratmiljö och som inte heller har 
någon samhällsanknytning genom fritidsintressen kommer också som regel att 
stå utanför de allmänna moraliska normerna. Undervisning om etik och moral 
liksom om lagar och brottspåföljder ger i dessa fall föga resultat. Man torde 
alltså inte på denna väg kunna i nämnvärd utsträckning påverka antalet fall av 
allvarlig missanpassning. I dessa fall gäller det i stället för skolan och barna
vårdsnämnden att energiskt pröva olika vägar, som kan för vederbörande skapa 
en intresse- och känsloförankring i samhället. 

Det anförda har närmast avseende på en relativt fåtalig grupp ungdomar. För 
det stora flertalet kan däremot en på rätt sätt bedriven undervisning om lagar, 
brott och brottspåföljder vara av avsevärd betydelse. Socialstyrelsen har i olika 
sammanhang understrukit detta och bl a förordat medverkan av barnavårds
nämnderna i skolundervisningen. Skolmyndigheterna har ägnat ingående intresse 
åt denna fråga. Socialstyrelsen finner det nu längre knappast vara påkallat med 
ytterligare samordning av denna undervisning. 

Vad särskilt butikssnatterierna angår synes det däremot önskvärt att skolsty
relser, polis och barnavårdsnämnder söker kontakt med representanter för den 
lokala handeln i syfte att söka få fram praktiska åtgärder som minskar frestelsen 
till impulsbrott. Härvidlag kan det måhända vara befogat med samordnande åt
gärder såväl på lokalplanet som på länsplanet. 

Det kan i detta sammanhang slutligen anmärkas att polisberedningen omkring 
årsslutet 1963/1964 samverkade med socialstyrelsen vid utformningen av förslag 
rörande samarbete mellan barnavårdsnämnder och polis. 

Det framgår av vad styrelsen anfört ovan att styrelsen anser att ungdomsorga
nisationerna redan genom sin existens utgör en betydelsefull faktor i det brotts
förebyggande arbetet. Frågan om inte de ungdomsvårdande myndigheterna borde 
i större utsträckning engagera ungdomsorganisationerna i det brottsförebyggande 
arbetet har av socialstyrelsen ingående behandlats i olika sammanhang bl a i ett 
remissyttrande 1963 över en redogörelse från statens ungdomsråds arbetsgrupp 
för behandling av frågor rörande ungdomsorganisationerna och den missanpassa
de ungdomen. 
Socialstyrelsens remiss den 12 februari 1964 av likalydande motionerna I I : 415 och I: 355 om åtgärder 
mot kriminaliteten. 
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Skolkningen allvarligt tecken på 
begynnande asocialitet 

Ju högre skolplikten går upp i åldersklasserna dess mer framträdande 
blir betydelsen av att myndigheterna samarbetar 

S o c i a l s t y r e l s e n s ä g e r i s i t t y t t r a n d e o m f ö r s l a g 
f r ä n e c k l e s i a s t i k d e p a r t e m e n t e t t i l l l a g s t i f t n i n g 
o m t y s t n a d s p l i k t o c h h a n d l i n g s s e k r e t e s s i n o m 
s k o l v ä s e n d e t b l a: 
Såväl när det gäller kriminalpolitiska ingripanden som ifråga om all
mänt brottsförebyggande åtgärder krävs det i dagens läge samarbete 
mellan ett flertal olika myndigheter. Särskilt när det gäller de allmänt 
förebyggande åtgärderna mot ungdomskriminalitet och annan ungdoms-
asocialitet anser socialstyrelsen att samarbetet mellan barnavårdsnämn
der, skolmyndigheter och hem är av utomordentlig betydelse. Socialsty
relsens erfarenhet visar nämligen att en betydande del av de unga lag
överträdarna har visat anpassningssvårigheter redan under sin skoltid. 
Betydelsen av detta samarbete blir också alltmera framträdande ju högre 
skolplikten sträcker sig upp i åldersklasserna. 

Positiva bestämmelser om samarbete mellan skola och barnavårds
myndigheter återfinns i 93 § barnavårdslagen och i 2 kap 3 § 1962 års 
skolstadga. Detta samarbete med skolan är en viktig förutsättning för 
att barnavårdsnämnderna skall kunna tillfredsställande fullgöra sina 
åligganden. Särskilt vill socialstyrelsen framhålla skolkningens stora be
tydelse som tecken på begynnande asocialitet. Den okontrollerade till
varon, då föräldrarna tror att barnet befinner sig i skolan, innebär 
nämligen en ur psykologisk synpunkt riskabel situation för barnet med 
stora möjligheter till asociala handlingar. 

Ett samarbete av nyss antydd omfattning kräver ett förtroendefullt 
utbyte av informationer mellan de olika samverkande myndigheterna. 
Frånvaron av regler om tystnadsplikt och handlingssekretess inom skol
väsendet har enligt socialstyrelsens erfarenhet försvårat samarbetet. Lä
rarkåren har nämligen till följd därav kommit att uppfattas som en 
eventuell läcka i fråga om ömtåliga personliga uppgifter vare sig dessa 
lämnats muntligen eller ingått i överlämnade handlingar. 

Socialstyrelsen, som redan i sitt remissvar över gymnasieutredningens 
och fackskoleutredningens betänkanden efterlyste regler om tystnads
plikt inom skolväsendet, tillstyrker i allt väsentligt de i promemorian 
framlagda förslagen. Socialstyrelsen vill dock göra följande påpekanden. 

I promemorian sägs att landstingens yrkesskolor tills vidare skall 
lämnas utanför regleringen av tystnadsplikten. Socialstyrelsen, har emel
lertid erfarenhet av att samarbete i inte oväsentlig omfattning förekom
mer mellan barnavårdsmyndigheterna, däribland ungdomsvårdsskolor
na, och landstingens yrkesskolor. Socialstyrelsen anser därför att även 
landstingens yrkesskolor omedelbart bör omfattas av de nya reglerna 
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om tystnadsplikt och handlingssekretess. Detsamma gäller folkhögsko
lorna. 

I förslaget till 54 a § i skollagen har inte upptagits någon särskild 
straffbestämmelse. Skälet härför har i promemorian angetts vara att de 
numera utvidgade reglerna om ämbetsansvar i 20 kap 12 § brottsbal
ken ger erforderlig täckning ifråga om kretsen av personer för vilka 
straffsanktion bör gälla. Därefter framhålls att elevrepresentanterna i 
samarbetsnämnderna inte är hänförliga under 20 kap 12 § brottsbalken 
och att tystnadsplikten för sådana elever alltså inte blir straffsanktio
nerad genom brottsbalkens bestämmelser. Socialstyrelsen delar den i 
promemorian intagna uppfattningen att det inte bör införas någon 
straffbestämmelse för elevrepresentanternas skull. Däremot vill social
styrelsen ifrågasätta om elevrepresentanterna i det nya läget bör få vara 
närvarande i samarbetsnämnden vid behandlingen av disciplinärenden. 
Under hittillsvarande förhållanden, då barnavårdsmyndigheterna till 
följd av frånvaron av tystnadsplikt inom skolan varit restriktiva i fråga 
om att delge skolmyndigheterna uppgifter om elevers och framför allt 
deras anhörigas personliga förhållanden har olägenheterna av elevrepre
sentanternas närvaro inte varit så framträdande. Annorlunda ställer sig 
emellertid förhållandet om tystnadsplikt införs inom skolan och barna
vårdsmyndigheterna i större omfattning börjar delge skolmyndigheterna 
sådana uppgifter. 

I promemorian talas om innebörden av begreppet »obehörigt yp
pande» och man utgår ifrån att den föreslagna tystnadspliktsregeln inne
fattar en avgränsning som inte torde föranleda några praktiska tillämp
ningssvårigheter. Socialstyrelsen som har praktisk erfarenhet av tillämp
ningen av motsvarande bestämmelser i 91 § barnavårdslagen, 64 § nyk-
terhetsvårdslagen och 64 § socialhjälpslagen kan inte dela denna opti
mistiska uppfattning; som framgår av det förut sagda är begreppet »obe-
hörigen» använt i åtskilliga andra liknande sammanhang och något 
annat uttryck som skulle kunna lösa de i sakens natur liggande svårig
heterna kan socialstyrelsen dock inte föreslå. Däremot vill socialstyrel
sen i detta sammanhang framhålla, att den nya tystnadsplikten inte får 
medföra att skolmyndigheterna från att tidigare ha varit ovissa om sin 
rätt att iaktta tystnad i stället blir ovissa om sin rätt att lämna barna
vårdsmyndigheterna erforderliga upplysningar. Socialstyrelsen förutsät
ter därför att det tydligt klargörs att sekretessen inte påverkar skolans 
rättigheter och skyldigheter i detta hänseende. 
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Fackföreningsrörelsen samarbetspartner i 
social- och ungdomsvård 

Sociala ombudsmän i fackorganisationerna medlemmarna till personligt 
stöd! 

Medlemmen i »Bleck och Plåt», som presenteras på sida 2, företräder 
en ny mer eller mindre artikulerad intresseströmning inom fackför
eningsrörelsen — ett växande personligt engagemang i omtanken om 
människan i vårt komplicerade samhälle, som »blir allt opersonligare i 
det att kontakten mellan medborgarna och samhällsorganen allt mer 
försämras beroende på samhällets omvandling mot större enheter på 
alla områden. En utveckling som man i och för sig inte kan förhindra 
och som man accepterar, därför att den är förenlig med krav på effek
tivitet och en materiell hög levnadsstandard». Men där kommer ofta 
människan på grund av samhällsorganens bristande resurser och för
beredelser på mellanhand. De officiella organen har inte nått fram till 
folkets breda lager med sina intentioner och en tillräcklig upplysning 
om våra hjälpresurser. »Organisationerna har i dag — heter det från 
tongivande håll — ett större arbetsfält än kanske någonsin tidigare för att 
sprida informationer i samhällsfrågorna och stimulera medlemmarnas 
intresse för och vilja till aktiva insatser i samhällsarbetet, där människan 
nu är satt i centrum.» 

Nykterhetsvårdsintresset återkommer från ny utgångspunkt 

Fackföreningsgemenskapen syftade i sitt tidigare skede vid sidan om de 
rent fackliga intressena till ett höjande av sin egen andliga nivå. Ett 
led i denna syftning var uppslutningen kring nykterhetsrörelsens idé. I 
och med tillkomsten av folkbildningsorganisationerna har fackförening
arnas studieambitioner efter hand fått fäste där. Föreningsmötenas pro
gram har kommit att tämligen helt domineras av löne- och andra av
talsfrågor. Den aktuella utvecklingssituationen visar emellertid att dessa 
frågor inte kan gärna friläggas från komplicerade mänskliga problem. 
Man förs tillbaka till tidigare ämnesområden fast från helt nya utgångs
punkter. 

Framförallt inför nödvändigheten att uppbåda all tänkbar arbets
kraft för landets produktion finner även fackföreningarna att de har 
ett ansvar gentemot samhället, så tillvida att de mobiliserar sina förut
sättningar för en medverkan till att stärka sina egna kårers kapacitet och 
att tillvarataga förefintliga reserver. Det heter i en till Handelsanställ-
das Förbunds kongress 1966 inkommen motion från Stockholm: 

»Vi måste uppehålla vår export om vi vill fullfölja vårt sociala byggnadsarbete 
och mycket återstår ännu på detta område. Statsmakterna överväger i samråd 
med näringslivets företrädare import av utländskt yrkesfolk för att vi över huvud 
skall klara landets produktion. Vi inser att situationen på arbetsmarknaden i dag 
är sådan att varje man och kvinna behövs här; vi har helt enkelt inte råd att 
förlora dyrbar arbetskraft. 
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Ur den synpunkten måste åtgärder sättas in från vårt håll för att motverka 
det förödande alkohol- och narkotikamissbruk, som utvecklas på våra arbetsplat
ser. De samhälleliga nykterhetsvårdande instanserna är hårt ansträngda; vård
platserna i anknytning till alkoholpoliklinikerna är otillräckliga; ofta avvisas 
hjälpsökande på grund av brist på platser och får inte den snara hjälp i form 
av medicinsk omvårdnad och personligt stöd som de är i så starkt behov av. 
Samhället har inte heller lyckats göra sina vårdinstitutioner så populära att det är 
självfallet att man i nödtillstånd söker sig till dem; inte heller har man lyckats 
bibringa svenska folket den alkoholupplysning man har rätt att kräva i en tid, 
då vår ungdom i alarmerande antal faller offer för sprit och narkotika. De offi
ciella organen har inte nått fram till folkets breda lager med sin upplysning utan 
det råder en massiv okunnighet om spritens skadeverkningar och om tillgängliga 
vårdresurser. 

Fackföreningsrörelsen däremot har i en rad sociala företag visat sin styrka och 
sin förmåga att nå folket i hemmen och på arbetsplatserna. Alkoholmissbrukets 
verkningar är inte endast störande i arbetslivet. De medför också lidande för 
våra kamrater, deras hustrur och barn, vilket många gånger skulle kunnat mot
verkas om det inte brustit i informationen om våra hjälpresurser.» 

Motionen syftar till a t t m a n prövar anställandet av sociala ombuds

m ä n inom fackorganisationerna, med uppgift a t t bistå medlemmar och 

deras familjer, som ha r personliga problem, råkar i svårigheter till följd 

av alkoholmissbruk etc. En sådan facklig funktionär skulle kunna in

gr ipa på ett tidigt stadium u tan tidsödande samhälleliga utredningar 

och beslutande sammanträden — och med sin nä ra förtrogenhet med 

arbetsplatser och kamratkollektiv h a en speciell förutsättning a t t hjälpa 

d e m som tappa t taget at t åter anpassa sig i arbetssammanhangen. 

Motionen ä r undertecknad av representanten för fackföreningssidan i 

Arbetsmarknadsparternas i Stor-Stockholm nykterhetsråd G ö t a E k 

b l o m (som medlare i äktenskapstvister rik på erfarenhet av enskilda 

människors problem inom familje- och arbetslivet, i all synnerhet där 

alkoholmissbruket gör sig gällande) och hittillsvarande ombudsmannen 

i F C O och nu u tnämnd chef för Skådebanan, R u n e R o s e n g r e n . 

Penibla problem och situationer 

I Stockholm har fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna gått 

s amman i Arbetsmarknadsparternas i Stor-Stockholm nykterhetsråd — 

för a t t kunna föra u t upplysning och propaganda till hela arbetsmark

nadsavsnittet och icke som tidigare tvingas vända sig till någon särskild 

g rupp . 

Problemen finns ju inom alla samhällslager oavsett social ställning, 

t i t lar o d. 

Kommit tén har eget kansli och en verkställande ombudsman med 

uppgift a t t bl a ordna regionalkonferenser med representanter för före

tagsledningar, företagsnämnder och organisationsledningar samt at t få 

kontaktombud på arbetsplatserna. Nämndens initiativ möter dock inte 
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sällan intrikata hinder. Så t ex: under de gångna årens rådande brist 
på arbetskraft har arbetsgivarna sett emellan fingrarna med anställda, 
som varit mer eller mindre alkoholmissbrukare. I och med att ett före
tag läggs ner och en stab kvalificerat yrkesfolk ställs lediga skyndar sig 
andra företag att utan pardon avskeda den svagare arbetskraften. Hur 
skall kontaktombuden gå tillväga här? När personalklubben har fått 
vetskap härom hemställer den om förhandling. 

Vid en sammankomst nyligen mellan FCO:s styrelse i Stockholm — 
vari ingår representanter från Metall, Fabriks, Transport, Livsmedel, 
Hotell- och Restaurang, Handels, Byggnads, Kommunal och Statstjä
narna — samt rikspolisstyrelsens sociala avdelning inleddes överläggning 
om samverkan i brottsförebyggande syfte framförallt bland ungdomen. 
Under denna överläggning anfördes också händelser, då fackförenings
folket känt sig sviket av arbetsgivarna i sin beredvillighet till samverkan 
av ifrågavarande slag. Från »Handels» erinrades om aktionen mot bu-
tikssnatteriet och hur organisationen här försatts i en penibel situation, 
då det från varuhuschefer förklarades att femtio procent av stölderna 
begicks av personalen. Polisen kunde inom parentes sagt meddela att 
dess samgående med skolan haft en överraskande positiv effekt bland 
barnen, som hittills inte rätt förstått hur lagstridigt deras snattande var 
utan bedrivit det mer som sport. 

Upplysning och information bland ungdomen 

Ungdomens problem har fackföreningsfolket stort intresse för, i synner
het med tanke på den inte alldeles lätta övergången från skolan till det 
hårt rationaliserade arbetslivet. Stockholms Fackliga Centralorganisa
tion har sedan några år tillbaka en särskild ungdomssektion Torsdags
klubben, som får disponera rymliga lokaler i Folkets hus för samman
komster, studiegrupper och dans. 

SAMARBETE MED SKOLDIREKTIONEN 

Varje år inbjuder FCO de avgående klasserna i Stockholms skolor till 
flera informationssarnkväm, där de unga genom film och anföranden 
får en viss översikt över förvärvslivet och de problem de kan möta här. 
De upplyses även om fackföreningsrörelsens och arbetsgivareföreningens 
gemensamma uppgifter och målsättningar på arbetsmarknaden. Under 
1965 anordnades inte mindre än fem sådana möten i Stockholms Fol
kets hus. Här deltog sammanlagt fem tusen skolungdomar. I informa-
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tionen ingick bl a en visning av filmen »Samspel» samt ett bordssamtal 
med deltagare från LO, SAF och TCO. 

En ny giv där kriminalvården och fackföreningsrörelsen samverkar 

Landsorganisationen är över huvud mycket uppmärksam på ungdoms
frågorna. I dess remissyttrande över det betänkande som utredningen 
om försöksverksamhet mot ungdomsbrottslighet framlagt understryks att 
arbetsvärden och arbetsförmedlingen bör såsom samhällsorgan, vilka 
sysslar med brottsförebyggande verksamhet, få kraftigt utvidgade re
surser. 

I enlighet med Sjöfolksförbundets upprepade anmärkningar mot att 
domstolar utdömer villkorligt straff under förutsättning att den straf
fade söker anställning till sjöss, anser LO att detta tillvägagångssätt 
klart strider mot syftet att söka förbättra klientens anpassning. 

Dagens utbyggda skolsystem betyder att allt fler får en god utbildning 
för arbetslivet. De grupper som redan tidigare haft svårt att anpassa 
sig, kommer, om inte åtgärder vidtas, att få allt större svårigheter. Inom 
dessa grupper är riskerna för asocialitet och kriminalitet särskilt stora, 
påpekar LO vidare i sitt remissyttrande. 

POJKAR PÅ GLID FÅR CHANS BLI YRKESMÄN PÅ BYGGET 

Byggnadsarbetareförbundet ger sitt stöd till den nya giv av yrkesutbild
ning, som avser att vara en chans att återgå till ett normalt liv för de 
ungdomar, vilka av olika skäl kommit i konflikt med rättvisan och 
samhället och efter ådömd internering i ungdomsfängelse skall söka 
vinna nytt fotfäste i arbetslivet. 

Utbildningen går till så att ungdomarna placeras i ett arbetslag vid 
något bygge och får delta i arbetet i vanlig ordning. 

Lagbasen åtar sig att hjälpa pojken tillrätta och i övrigt är man 
angelägen om att han skall fogas in i den nya miljön. Det görs inga an
tydningar om pojkens förflutna och vad han eventuellt kan ha gjort sig 
skyldig till. I den mån det behövs övervakare brukar en funktionär i 
fackföreningen åta sig detta uppdrag — i två år vanligen. 

— Inom byggnadsarbetareförbundet stöder vi denna verksamhet på 
alla sätt, säger ombudsman K a r 1 - E r i c S v e n s s o n , som är en av 
de ansvariga för förbundets lärlingsutbildning. 

— Det är ett mycket värdefullt experiment, som avser att visa det 
fackliga intresset för den ungdom, som kommit på glid och behöver 
hjälp och stöd för att komma in i ett normalt liv. Vi erfar att detta att 
ha varit omhändertagen är en oerhörd belastning för unga människor. 
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De blir misstänksamma mot varje ny miljö och dras ofta till det gamla 
gänget. Nu försöker man så långt som möjligt att eliminera sådana 
risker. På bygget är det bara arbetsgivaren eller verkmästaren, som vet 
något om pojkens förflutna. Han står hela tiden under uppsikt och 
måste sköta sig, men annars behandlas han som en vanlig grabb, som 
fullgör sin yrkesutbildning. Vad som krävs är omsorg i utplaceringen så 
att pojken kommer i rätt byggarlag, och därvid har fackföreningarnas 
egna produktionsföretag visat stort intresse. Den första tiden är natur
ligtvis svårast och det är klart att en och annan försvinner, men i sin 
helhet kan resultatet hittills betecknas som gott. Vi anser att det kan bli 
en ny giv där kriminalvården och fackföreningsrörelsen samverkar, sä
ger ombudsman Svensson. 

I LO:s tidskrift Fackföreningsrörelsen finns ett reportage om hur 
denna utbildning går till. Skenas är en öppen ungdomsfängelseanstalt 
några mil utanför Norrköping och dit kommer interner, som befinns 
vara lämpliga för yrkesutbildning. Lantbruk, mekanisk verkstad, bil
verkstad, tidigare snickeri men nu tre byggfacks utbildningslinjer — trä-
arbetare, betongarbetare och murare — erbjuds internen som är i ål
dern 18—21 år men även kan vara upp till 23 år. Inom byggfacket får 
internerna 320 timmar teori (materiallära, yrkesräkning, ritning, bygg
nadslära, arbetarskyddskunskap etc) innan de som lärlingar med lär
lingsbok skickas till byggarbetsplatser för vidare utbildning. Byggnads
arbetareförbundet har varit med om att lägga upp utbildningen så att 
den tillfredsställer Byggnadsindustrins yrkesnämnds anspråk, och när 
pojkarna kommer ut vet de vad de skall ha i timlön och del i ackorden. 

Denna form av reguljär lärlingsutbildning har pågått sedan våren 
1964 och hittills har ett 20-tal ungdomar lämnat Skenas och placerats 
på byggen. Bortfallet är glädjande litet. 

Så här kom det sig att Skenas tog upp byggarbete som utbildnings
linje: anstalten behövde en gymnastiksal. Med en äldre byggmästare på 
orten som instruktör byggde en grupp interner en sådan, som blev en 
vacker framgång. Kommunen blev intresserad av Skenas byggeri och 
anmodade anstalten att uppföra två radhus om åtta lägenheter för 
kommunens räkning i östra Husby. Med bistånd från kriminalvårds
styrelsens arbetsbyrå byggdes radhusen under 1963. Då kom anstalten i 
kollision med Byggnadsarbetareförbundet eftersom man hade gått ut på 
öppna marknaden med sin arbetskraft. Vid kontakt med ombudsman 
Svensson vann man emellertid honom för saken — och nu har Skenas 
sin reguljära lärlingsutbildning, ett avtal med Byggnads om lärlingsut
bildningen och starkt stöd från fackförbundet. I samverkan med detta 
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har verksamheten sedan något halvår tillbaka fått två nya tjänster som 
yrkeslärare: utbildningsassistenter för betong- och träarbetarlinjen, och 
väntar nu på en utlovad yrkeslärare för murarlinjen. 

»De flesta ungdomarna klarar sig bra tack vare den positiva inställ
ning som arbetsgivaren, fackföreningen och arbetskamraterna intar, 
kommenterar ombudsman Svensson. Det är denna samverkan som har 
betydelse och som kan betecknas som något nytt i ungdomsvården. Vad 
man nu närmast åsyftar är att verksamheten skall spridas till övriga 
fack. Inom verkstadsindustrin borde finnas möjligheter att ordna något 
liknande. Dess lärlingsnämnd har studerat verksamheten på Skenas. 

För samhället betyder det mycket att vinna dessa pojkar till ett hygg
ligt yrkesarbete, där de får bärgning och inriktning. Det är att vinna 
människor för livet.» 

Fackföreningarna och polisen söker former för samarbete 

När rikspolisstyrelsens sociala avdelning börjat söka samarbete med 
fackföreningsrörelsen för att bl a vinna ökad förståelse på arbetsplatser
na för vikten av organisationernas medverkan i rehabiliteringen av 
personer, som varit omhändertagna på ett eller annat sätt av samhället 
— på ungdomsvårdsskolor, alkoholistanstalter och fängelser— så har 
man tagits emot med beredvilligt intresse av centrum för den fackliga rö
relsen i Stockholm, FCO. Dess ombudsman O l l e E r i k s s o n är all
mänt socialt orienterad. I praktiken har han sedan länge fungerat även 
som social ombudsman. Det finns — säger han — väl knappast ett 
mänskligt problem som man på en sådan här expedition inte får sig 
förelagt. Personalkonsulenterna på arbetsplatserna fyller en viss kurativ 
uppgift, men de anställda är ändå inte fria från känslan att konsulen
terna är engagerade av arbetsgivarna och har en mellanställning mellan 
dessa och personalen. 

Lyssnaren—rådgivaren på fackföreningsexpeditionen däremot hyser 
man en större tillit till och det känns mer neutralt, då man är på av
stånd från arbetsplatsen. 

Fackföreningarna är också varsamma om sina medlemmar. Blir det 
tal om social information, om nykterhetsupplysning, så skall den inte 
vara speciellt riktad till någon viss grupp enär frågorna i detta avseende 
skär genom hela samhället och alla kategorier. 

— Naturligtvis inte, upplyser rikspolisstyrelsens information: Vi går 
ut med samma material till alla institutioner och organisationer, som 
vill samarbeta med oss. 
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Socialarbetarnas yrkesattityder 

Av riksdagsledamoten, fil lic INGEMAR MUNDEBO 

Frågan om socialarbetarutbildningen har varit aktuell i alla de nordiska 
länderna under senare år och olika utredningar har lagt fram förslag om 
reformering av utbildningen. Utgångsläget har varit i stort sett detsamma, 
dels en ökad efterfrågan på socialarbetare och otillräckliga utbildningsre
surser, vilket nödvändiggjort en kvantitativ utbyggnad av utbildningen, 
dels ökade krav på kunskaper och färdigheter, vilket nödvändiggjort en 
kvalitativ utbyggnad av utbildningen. Gemensam bakgrund för utred
ningsarbetet har också varit oklarheten över vilka arbetsuppgifter social
arbetarna egentligen fullgör, vilka uppgifter som är mest väsentliga och 
hur utbildningen mot den bakgrunden bör utformas. Vilka krav kan och 
bör ställas på en socialarbetare, i vad mån bör utbildningen påverka hans 
yrkesattityder och vilka utvecklingstendenser på arbetsmarknaden är de 
från utbildningssynpunkt mest angelägna att beakta? Detta är några av 
de frågeställningar som måste ligga bakom utredningsarbetet på detta 
område. Reformförslagen kommer att vila på otillräcklig grund om inte 
dessa frågor kan besvaras. Inte desto mindre har utredningsarbetet måst 
genomföras utan denna grund. Särskilt i vårt land saknas nästan helt un
dersökningar om socialarbetarnas arbetsområden, utbildningsbehov etc. 
Då är det bättre ställt i Norge där vissa utredningar utfördes parallellt 
med utredningsarbetet. Där har genom Forskningsrådenes fellesutvalg 
gjorts några undersökningar av stort intresse även för oss och några syn
punkter från den ena av dessa undersökningar skall refereras här. 

Psykologen Björn Christiansen publicerade 1963 sin rapport »Sosialar-
beideres yrkesholdinger» (Forskningsrådenes fellesutvalg, Oslo 1963, sten
cil 195 sid), där han genom en socialpsykologisk analys sökt belysa so
cialarbetarnas attityd till det egna yrket. Hans rapport bygger i hög grad 
på ett arbete av lektorn vid Norges kommunal- og sosialskole Bernt H 
Lund, som hösten 1960 publicerade sin rapport »Sosialarbeiderne og 
sosialforvaltningen». Den omfattade en statistisk undersökning av de socia
la arbetsområdena i Norge, vem som utför det sociala arbetet inom olika 
institutioner, köns- och åldersfördelning, utbildningsmässig bakgrund, ök
ningen av antalet tjänster under de senaste tio åren och det ökade behovet 
av socialarbetare under de närmaste åren. Christiansens rapport bygger 
som nämnts på Lunds arbete, men lägger främst vikt vid socialarbetarnas 
inställning och attityd till det egna yrket, deras syn på målsättningspro
blemen i socialt arbete, deras uppfattning om hur socialarbetarnas yrkes
roller bör utformas och fungera. Arbetet utgör ett försök att beskriva de 
utövande socialarbetarnas yrkesattityder. Även om materialet inte kan ge 
direkta anvisningar om hur utbildningen i framtiden bör läggas upp kan 
det dock ge allmänna riktlinjer för utbildningen och information om vad 
som rör sig bland yngre respektive äldre socialarbetare, bland utbildade 
contra outbildade på olika arbetsområden. 
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Bland socialarbetarna kan man nu finna en orientering i riktning mot 
nya målsättningar för arbetet och tecken på en mer yrkesmässig medve
tenhet. Denna uppfattning om socialarbetet som ett eget yrke är av relativt 
nytt datum och har ännu inte trängt igenom på alla områden. Länge do
minerade en barmhärtighets- och välgörenhetsaspekt, arbetet krävde upp
offring och känslomässigt engagemang. Senare betonades socialarbetarens 
roll som förmedlare av offentliga tjänster, han var närmast en byråkrat 
med föga anledning till individuell och självständig kontakt och värdering. 
Genom den ekonomiska utvecklingen i hela vårt samhälle har de materiel
la behoven kommit mer i bakgrunden och tonvikten i arbetet har mer och 
mer lagts på det terapeutiska. Parallellt härmed sker en förändring av 
själva synen på det sociala arbetet. Den individuella hjälpen förutsätter 
mera än administrativ tillämpning av olika lagar. Den förutsätter män
niskokunskap, samhällskunskap, kunskap om terapeutiska principer samt 
en personlig lämplighet för det sociala arbetet. Socialarbetet i denna nya 
form kräver engagemang i den enskilde individens situation och problem. 
Socialarbetarens roll är mycket mera än förmedlarens. Det blir fråga om 
att utveckla kontakt, att diagnostisera problem och att välja rätt hjälp
medel och rätt behandlingsmetod. Arbetet omfattar upplysningar och råd 
om hur en klient kan utnyttja samhällets socialvård och att lämna sak
kunnig hjälp med personliga och familjära problem. Socialarbetarna kan 
mot denna bakgrund ställa krav på utbildning — grundutbildning, fort
bildning, högre utbildning — som kan ge kompetens på samma nivå som 
andra yrkesgrupper inom samhällsarbetet. 

Få yrkesroller i dagens samhälle är så odefinierade och olika uppfattade 
som socialarbetarens. Christiansen menar med yrkesroller det nät av värde
ringar, uppfattningar och attityder som är specifikt förbundna med en be
stämd ställning eller yrke. En yrkesroll blir alltid bestämd av vilka för
väntningar som möter yrkesutövaren, och dessa förväntningar är å sin sida 
bestämda av vilken utbildning som ligger bakom yrkesutövningen, vilken 
lön yrkesutövaren har, och vilket socialt anseende yrket mer generellt har. 
Men en yrkesroll bestäms också i viss mån av yrkesutövaren själv -— hur 
han ser på sin egen yrkesroll, hur nöjd eller missnöjd han är, hur mycket 
tid och krafter han sätter till för att uppnå de ändringar han finner 
önskvärda. Om vi ser på socialarbetarnas hållning till den egna yrkes
rollen — hur den är eller bör vara — kan vi särskilja fyra källor för 
påverkan: 

a) vad de har lärt om rollen genom sin formella yrkesutbildning, 
b) vad de har lärt av kolleger inom det egna yrkesområdet, 
c) vad de har lärt av kolleger mer generellt genom fackligt arbete o d. 
d) vad de har fört med sig in i yrket genom sin livssyn och personlighet 

så som dessa faktorer formats av deras tidigare livserfarenhet och 
kulturella bakgrund. 
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Vi vet inte hur utslagsgivande var och en av dessa källor är. De verkar 
genom ett mer eller mindre komplicerat samspel. En huvuduppgift för 
Christiansen har varit att söka belysa detta samspel. 

Vilka faktorer verkar bestämmande för socialarbetarens yrkesattityd? 
Christiansen konstaterar att det i någon mån är en värderingsfråga vilka 
dimensioner man ser som det centrala i en socialarbetares yrkesattityd. 
Han har på grundval av komparativa och historiska resonemang valt ut 
sju attityder för närmare granskning, av vilka de tre första avser målsätt
nings- och metodproblem, de tre sista klientrelationen. 

1 ) grad av yrkesmedvetande, 
2) grad av psykologisering (tendens att anlägga psykologiska synpunk

ter på arbetet), 
3) grad av expansivitet (tendens att anlägga expansiva synpunkter), 
4) grad av auktoritär livssyn, 
5) grad av anslutning till vänrollen (känslomässigt nära relation till 

klienten), 
6) grad av anslutning till tjänarrollen, 
7) grad av anslutning till byråkratrollen. 

För att kunna registrera olika dimensioner gjorde Christiansen olika 
attitydskalor som gav möjlighet att placera den enskilde på en vid skala. 
Attitydskalan konstruerades efter den s k Likertmetoden och bestod i 8 
till 14 påståenden som den intervjuade skulle ta ställning till. Som för
sökspersoner användes alla socialarbetare i Oslo och Akershus, vilket gav 
ett urval av 379 personer. Till var och en sändes ett frågeformulär. När 
datainsamlingen avslutats hade fullständiga svar inkommit från 63 pro
cent av urvalet, dvs. ett ganska betydande bortfall. Vid en närmare 
granskning av bortfallsgruppen konstaterades att den i flera avseenden 
skilde sig från gruppen som svarat, t ex i fråga om ålder (högre svarspro
cent bland yngre) och utbildning (högre svarsprocent från utbildade). 

Enligt Christiansen kan man tala om två generella mönster av yrkes
attityd, där vissa dimensioner regelmässigt ingår i mönstret. Dels finns en 
grupp socialarbetare med högt yrkesmedvetande, hög psykologiserings
tendens, hög expansivitet, starkt avståndstagande från den auktoritära 
livssynen och avståndstagande från vän- och tjänarrollen. Dels finns som 
en motpol en annan socialarbetargrupp med lågt yrkesmedvetande, anslut
ning till vän- och tjänarrollen och den auktoritära livssynen samt med ett 
praktiskt-ekonomiskt, icke-psykologiskt, perspektiv på arbetet. 

Materialet visar att socialutbildningen verkar attitydbildande. Nyin-
tagna elever skiljer sig i flera avseenden från äldre elever och nyexamine
rade. Materialet kan dock inte belysa vilka speciella faktorer i utbildning
en som är utslagsgivande, om det är undervisningen som sådan eller den 
grund för identifikation med en bestämd grupp yrkesutövare som utbild-
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ningen ger. Utbildningsfaktorn tycks vara den som betyder mest i attityd
bildningen. Alla socialarbetare kände behov av fortsatt utbildning, men 
socialarbetare som ansluter sig till terapeutrollen tycks ha starkare ut
bildningsbehov än de som ansluter sig till byråkratrollen. Dessutom är vi
dareutbildningsbehovet starkare j u mer utbildning socialarbetaren redan 
har . Behovet gör sig gällande både i metodikfacken — främst metodiken 
i individuellt socialt arbete — och i grundfacken — främst psykologi och 
människokunskap. 

Christiansens undersökning ger en intressant belysning av socialarbetar
nas yrkesattityd och utbildningsbehov. Många frågor kvarstår dock obe
svarade. Hans undersökning bör närmast ses som ett första försök som bör 
följas av flera. Det ta konstaterar också Christiansen själv i de avslutande 
raderna, d ä r h a n betonar a t t en uppföljning av undersökningen bör kunna 
ge en mera ingående belysning av ämnet . 

Inledningsvis framhölls a t t en utbildningsreform bör grundas på kun
skap om förhållandena inom den del av arbetsmarknaden som reformen 
berör, men a t t den reformering och utbyggnad av socionomutbildningen 
som 1964 års riksdag beslutat i stort sett saknar denna grund. Socionom-
utbildningskommittén fann det inte tillrådligt att försena en utbildnings
reform med minst två—tre å r för at t genomföra åtminstone några av de 
undersökningar som varit önskvärda. Med den utvecklingstakt vi nu ha r 
inom utbildningssektorn kan vi räkna med at t en ny översyn av socionom
utbildningen kommer at t bli nödvändig i början av 1970-talet. Den re
formen bör få ett bät t re utgångsläge. Vi kan redan nu börja göra de 
undersökningar som bör utgöra grunden för en utbildningsreform. 

Det synes å foreligge en klar sammenheng mellom merutdannelsebehov og tidligere 
utdanning. Mest intéressant er forholdet mellom utdannelsebehovet og den spesi-
fikke tidfigere utdanning. Man kan si at jo mer adekvat og jo lenger spesialut-
dannelse en sosialarbeider allerede har, desto större er stort sett det opplevde behov 
for ytterligere utdanning. Dette kan kanskje synes som et paradoksalt funn men 
har höyst sannsynlig sin förklaring i at jo mer spesialutdanning en sosialarbeider 
har for sitt yrke, jo mer problembevisst vil han bli og jo mer oppmerksom på out-
nyttede muligheter og på sine egne utdanningsmessige mangier. I et videre perspek
tiv er det slett ikke utenkelig at de önsker som i den senere tid er blitt reist fra 
sosialarbeiderhold om en hevning og en bedring av utdannelsen, i förste rekke har 
sin basis i at man har begynt å få öynene opp for nye perspektiver innen Jaget, og at 
sekre forutsetningen for dette er en viss utdanningsmessig bakgrunn, en viss förstå
else og insikt i sosialarbeideryrkets muligheter og problemer. Man kan si det slik 
at på samme mate som ökt kunnskap öker ens erkjennelse for alt en ikke vet, så 
förer ökt utdannelse til et fölt behov for mer utdannelse. 

Ur Björn Christiansens sosialpsykologiske analyse: 
Sosialarbeideres yrkesholdinger. 
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»Förföljelsemani» i statliga verk 

Vad kostar korridorkvirret staten? 

Personalvårdare finner nödvändigt forska om miljöfaktorer 
som kan ligga bakom 

En tjänsteman klagar över svåra arbetsförhållanden. Han uppger att 
missförhållandena bottnar i oförståelse, hårdhet, bristande inlevelse eller 
rent av agg från arbetsledningens sida. Hur kan en sådan situation klaras 
ut? Förklaringen kan vara — heter det — att det här är symtom på 
förföljelsemani. 

— Det förekommer anmärkningsvärt många fall av förföljelsemani hos 
personalen i statsförvaltningen, finner en statlig personalvårdare. Det är 
en företeelse som är mycket svår och tidsödande att komma till rätta 
med, då den utvecklas långsamt och det merendels inte går att komma 
till tals med personer som lider av sådan monomani i samband med att 
de anser sig orättvist bedömda. De tycker aldrig att de själva har någon 
skuld, det är alltid andra fel — kamraters eller överordnades. Atmosfä
ren kring dem på arbetsplatsen kan bli så infekterad att det händer att 
människor säger upp sig på löpande band. 

En orsak till att förföljelsemani förekommer så påfallande ofta i stats
verken torde enligt här refererade personalvårdares uppfattning vara att 
ordinarie personal hittills inte kunnat avskedas. Om en tjänsteman i ett 
privat företag blir ursinnig och kanske kastar sin skrivmaskin i golvet, 
så kan han riskera att omedelbart bli avskedad. 

Med dessa glimtar från arbetsmiljön i statsförvaltningen vill perso
nalvårdaren illustrera hur nödvändigt det enligt hans mening är att få 
fram en forskning: finns det just i denna miljö speciella faktorer som 
framkallar företeelser av här skildrat slag? Han är också benägen att få 
penetrerad frågan: Vad kostar egentligen »korridorkvirret» staten — 
detta aldrig sinande prat tjänstemännen emellan om tjänsteplaceringar, 
lönegrader, befordringar, tjänstebyten? 

En annan aspekt på problemkomplexet ger ett inpass från en under
ordnad statstjänsteman med många förtjänstfulla arbetsår bakom sig och 
nu beredd att gå i pension: »Jag har försökt föreställa mig hur det skall 
bli den dag jag är pensionerad och inte längre behöver vara 'underdånig' 
— detta att inte få ha någon egen uppfattning, inte få göra något efter 
eget initiativ, inte ens få stanna för innehållet i manuskripten man ren
skriver för då tappar man hastigheten — en enda malande passivitet 
åren igenom.. . Men häromdagen när jag var nere hos min matvaru-
handlare kom där in en äldre pensionär som såg ut som om han bad om 
ursäkt för sin förekomst. Då sa jag mig att det blir tydligen inte så lång 
stund — när pensioneringsdagen väl är där — som man får slippa vara 
'underordnad'.» 
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I sitt förslag till riksdagen om åtgärder för en aktivare personalpolitik 
inom den offentliga sektorn understryker civilministern »hur angeläget 
inte minst ur effektivitets- och rättssäkerhetssynpunkt det är att genom 
olika personalpolitiska åtgärder slå vakt om de anställda och trygga re
kryteringen av lämplig personal till statstjänsten». 

»Det rör sig!» kommenterar statstjänstemännens organ »Statstjänste
mannen» efter att ha studerat förslaget. På samhällets alla områden på
går en livlig rationaliseringsverksamhet. Längst har man av naturliga 
skäl — bristen på arbetskraft, lönernas dominans i utgiftskontot etc 
— kommit inom industrin. Trögare har det däremot gått inom den of
fentliga förvaltningen. Här sker emellertid nu en påfallande omdaning 
av relationerna mellan staten och den anställda. 

D e t n y a f ö r h a n d l i n g s s y s t e m e t ger statstjänstemännen 
en ändrad ställning till arbetsgivaren. P e r s o n a l u t b i l d n i n g i 
n y a f o r m e r , som började införas i början på 60-talet, utvecklas 
vidare. P e r s o n a l v å r d e n har sitt särskilda organ, s t a t e n s 
p e r s o n a l v å r d s n ä m n d . 

— Förvaltningens verksamhetsfält växer, säger vidare statsrådet 
H a n s G u s t a v s s o n . En aktivare personalpolitik motiveras också 
av att staten inte längre är ensam om att kunna bjuda sina anställda 
social trygghet. Statlig pension är inget verksamt lockmedel längre efter 
reformen med ATP. Tidigare har ofta åberopats förhållandet att man 
inte kan räkna med samma engagemang hos de enskilda individerna i 
offentlig tjänst som i privat tjänst. Anledningen skulle vara att de förra 
har en säkrare ställning och en lön som i högre grad är oberoende av 
arbetsprestationerna samt är inlemmade i en befordringsgång som med
ger få undantag. Det finns anledning vara skeptisk mot denna typ av 
resonemang. Vidare har ju inte alla statstjänstemän grundlagsfäst oav-
sättlighet. För den svällande kadern extra ordinarie och extra tjänste
män finns inget sådant skydd och frågan är hur det går med ordinarie-
skåpet efter den nya förhandlingsrättens genomförande. 

För de helt kommunalt reglerade tjänsterna finns över huvud taget 
inget sådant lagfäst skydd även om vissa bestämmelser i sådan riktning 
influtit i avtalen. I varje fall för de högre tjänstemännen gäller också 
att personlig duglighet spelar en alldeles avgörande roll vid befordran 
över beiordringsgångsanställningen. Skillnaderna mellan privat och of
fentlig tjänst tenderar troligen att utjämnas i detta hänseende. 

»I den hårda konkurrens om arbetskraften som råder på svensk ar
betsmarknad framträder — fortsätter statsrådet Gustavsson — med ökad 
styrka behovet av fortgående aktivisering av personalpolitiken. Upp-

26 



märksamhet bör i detta sammanhang ägnas främst p e r s o n a l r e k r y 
t e r i n g e n , p e r s o n a l u t b i l d n i n g e n , a r b e t s l e d n i n g e n 
o c h p e r s o n a l v ä r d e n . Det är också angeläget att genom an-
ställningsunderlättande åtgärder av olika slag stimulera äldre människor, 
partiellt arbetsföra och personer som endast kan åta sig deltidstjänst att 
söka statsanställning. Efter omorganisationen av civildepartementet den 
1 juli 1965, då bl a en särskild arbetsenhet för allmän personaladmini
stration inrättades, föreligger möjligheter till ökade insatser på området. 

Där finns ännu inga direktiv för en sådan kampanj men jag tror den 
skulle vara nyttig.» 

Även om administratörer och ekonomer inom bl a finansdepartemen
tet och statskontoret är intensivt sysselsatta med att röja väg för nya ad
ministrativa tankegångar och ekonomiska system och därmed även för 
väsenliga förändringar av statsförvaltningens personalpolitik, väntas den 
förebådade kampanjen inte få snabb effekt. Personalvårdsnämnden torde 
efter två års verksamhet kunna vittna om vilket motstånd en modern 
personpolitik har att möta i ännu kvardröjande otidsenliga arbetsformer 
och gränsdragningar mellan över- och underordnade, som gör många av 
de sistnämnda till passiva verkställare av arbetsuppgifter vilkas innehåll 
de har föga eller ingen kunskap om. När så gott som alla enskilda före
tagare med över trehundra anställda har minst en heltidsanställd tjänste
man för personalfrågor har den statliga personalvårdsnämnden redan i 
Stockholm engagerats av ca sextio verk och institutioner, som inom sig 
saknar personaltjänst. 

Vid en översikt över näringslivets aktiviteter för att minska personal
omsättningen och snabbt göra en nyanställd produktiv framträder ett ny
tänkande, ett hänsynstagande till individen, nödvändigheten av sam
verkan över ett brett fält, nya organisatoriska grepp, skärpta effektivitets-
och kostnadsbesparingskrav, nya lönesystem, befattningsbeskrivning, per
sonalplanering etc som en aktivisering av statsförvaltningens personal
politik också måste innebära. 

Personalchefer inom industrin har funnit att det gäller att konkretisera 
problemen och »tala med tekniker på teknikers språk». Den gemensam
ma nämnare i vilken alla ett företags aktiviteter kan uttryckas är pengar, 
och man bör därför uttrycka även produktionsfaktorn arbetskraft i 
kronor och ören. Kan man visa att personalen representerar den största 
kostnadsposten inom företaget får man lättare gehör för sina synpunkter 
på rekrytering och andra personalfrågor. 

Den programbudgeteringsutredning som pågår i statskontorets regi, 
avser att ge grepp om kostnaderna för de olika aktiviteter som de statliga 
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myndigheterna bedriver. Syftet är ett led i det statliga rationaliserings
arbetet för att få ut ur den offentliga verksamheten mera produkter och 
tjänster i förhållande till de resurser man satsar i form av arbetskraft 
och kapital. Och det viktigaste i detta är att man nu skall försöka föra 
in myndigheternas p r o d u k t e r eller prestationer i bilden och kopp
la dem samman med kostnaderna för verksamheten. Skapa ett presta
tionstänkande och ett kostnadsmedvetande. 

>Priset eller kostnaden för en offentlig tjänst utgörs — anför avdel
ningschefen E r i k H ö ö k, finansdepartementet — till alldeles över
vägande del av löner. De kostnadsdata som kommer att erhållas genom 
programbudgeteringen blir således i stor utsträckning en registrering och 
sammanställningar av arbetsersättningar. På den vägen kan man därför 
få en viss bild av det offentliga ianspråktagandet av olika slags arbets
kraft. 

Den offentliga sektorn har till sitt omfång tillväxt mycket snabbt och 
i dag sysselsätter den närmare en femtedel av vårt lands yrkesverksam
ma befolkning. Under sådana förhållanden är det alldeles uppenbart att 
en fortsatt höjning av vår levnadsstandard till inte obetydlig del blir 
beroende av de produktivitetsförbättringar, den ökade effektivitet som 
kan uppnås inom denna sektor.» 

Men de upplysningar som därvid erhålls måste kompletteras och byg
gas ut med andra data rörande arbetskraften inom detta område. Man 
torde inte behöva särskilt belysa de många svåra arbetskraftsproblem 
som finns inom olika offentliga verksamhetsgrenar och vilken strategisk 
betydelse en lösning av dessa problem har för den fortsatta utvecklingen. 
Med hänsyn därtill finner avdelningschef Höök det minst sagt beklag
ligt att det saknas en löpande personalredovisning för offentlig verk
samhet. 
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Personalvård lönsam investering — 
även för staten 

I statstjänstemännens löneuppgörelse för 1963 intogs efter förslag från 
tjänstemännens huvudorganisationer ett avsnitt om att en utredning 
skulle verkställas rörande hälsoundersökning av de anställda. I anled
ning därav tillsatte civilministern samma år en sådan utredning. Den 
resulterade i ett förslag som antogs av Kungl Maj:t om en försöksverk
samhet med hälsoundersökning av tusen slumpvis utvalda personer. 

Med hjälp av personalstatistiska sammanställningar har det önskade 
antalet tjänstemän valts ut från verk och institutioner till kostnadsfri fy
sisk och psykisk hälsoundersökning. De som deltagit i undersökningen 
har även fått att besvara frågeformulär. Ett gäller hälsan. Ett annat rör 
arbetsplatsen. 

Det senare formuläret har endast lämnats ut till anställda vid ett ur
val av myndigheter. Där ställs frågor om arbetsuppgiften, dess omfatt
ning och grad av omväxling, och om man är nöjd med denna, om ar
betslokalen, om ljud-, temperatur-, vädrings- och allmänna luftförhållan
den, om samarbetet och förhållandet till chef och kolleger. Den till
frågade har på varje punkt kunnat oförbehållsamt påtala brister och 
uttrycka önskemål. Undersökningen är helt sekretessbelagd. 

S o c i a l a M e d d e l a n d e n har ställt några frågor till utred
ningsdirektör A r n e A l d e s t a m , Avtalsverket, vilken är ordföran
de i statens personalvårdsnämnd och ledare för utredningen om hälso
tillståndet. 

I hälsoundersökningen ingår frågor om arbetsplats och arbetsuppgift. 
Skall den samtidigt fungera som trivsel test? 
— Vår uppgift är att föreslå hur en medicinsk hälsokontroll skall tek
niskt organiseras. Det är avsikten med utredningen. Men vi har lagt in 
trivselfrågor för att få vägledning för personalvården i dess helhet. Re
sultatet av de frågorna redovisar vi i ett särskilt kapitel, som inte blir 
grundläggande för förslaget om hälsokontroll. 

Finns anledning till genomsyn av personalvården inom 
statsförvaltningen ? 
— En sådan genomsyn håller personalvårdsnämnden på med. Så långt 
resurserna räcker driver vi praktisk personalvård inom ett sextiotal 
myndigheter i Stockholm (utan personalvårdsdetalj) med 13 000 an
ställda och vi har nyligen startat motsvarande försöksverksamhet i Öster
götland för i princip hela länet. Erfarenheterna från det arbetet utgör 
grunden för den utredning och de förslag till personalvård inom stats
förvaltningen som vi skall lägga fram. Där tar vi upp problem av social 
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och medicinsk natur i samband med anpassningen till arbetet liksom 
olika trivselfrågor, exempelvis hur hälsokontroll på ett lämpligt sätt kan 
passas in i arbetet. Utredningen spänner över hela det område som rör 
anpassning och trivsel. 

Man planerar att utvidga verksamheten, främst i Stockholm men 
också till ytterligare ett län. Enligt planerna blir det Västerbottens län 
och man hoppas få sätta i gång i Umeå vid nästa årsskifte. 

När sjukledigheten för en anställd får en viss omfattning bör personal
vårdsnämnden underrättas. Hur kan nämnden i sådana fall hjälpa den 
anställde, medicinskt och ur personalvårdssynpunkt? 
— Vi utgår i princip enbart från medicinska synpunkter och fäster oss 
vid två typer av sjukledighet, nämligen den långa sammanhängande 
frånvaron och den korta men ofta återkommande frånvaron. 

Om en anställd varit sjukskriven i tre månader bör man genast följa 
upp fallet och snabbt ge adekvat behandling. Annars riskerar man att 
få hand om det onödigt sent. Rehabiliteringen blir svårare om den an
ställde blivit alltför fixerad vid sin sjuksituation. 

Om antalet täta och korta sjukskrivningar är påfallande stort för an
tingen en anställd eller en arbetsplats, är det anledning att undersöka 
orsakerna. Inte bara beträffande de sjukskrivna utan också förhållan
dena på den arbetsplats som drabbas av osedvanligt hög sjukprocent. I 
många fall visar det sig att de anställda alltför tidigt gått tillbaka i tjänst 
efter en sjukskrivning. Då kan god läkarvård bryta cirkeln av sjukskriv
ningar och hindra att någon låser sig fast i föreställningen att vara sjuk. 

Finns risk att en tjänsteman stämplas som mindre god arbetskraft med 
samarbetssvårigheter, om nämnden frågar andra myndigheter om de kan 
bereda denne plats? 
— Den risken löper man alltid vid sådana omplaceringar. Det är därför 
viktigt att inte dölja anledningen eller göra något sensationellt av situa
tionen. Alla människor är svåra att placera över huvud taget, och alla 
är vi på vart sitt sätt partiellt arbetsföra. 

Nämnden har lyckats i flera fall och vi märker att myndigheterna är 
villiga och alltmer beredda till olika försök. Kanske beroende på arbets
kraftssituationen. Vår erfarenhet av arbete med omplaceringar är ännu 
inte så stor. Den blir större efter 1 juli 1966, då nämnden för partiellt 
arbetsföra slås ihop med personalvårdsnämnden. 

Är tjänstemännen rädda att bli betraktade som mentala arbetsvårdsfall 
om de kontaktar personalvårdsnämnden? 
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— Vi gör allt för att bryta den inställningen, just därför att vi är med
vetna om att den finns på sina håll. Det är helt fel att det skulle anses 
på något sätt nedsättande att vända sig till oss. Å andra sidan är det 
naturligtvis bra, om tjänstemän och arbetsledning själva lyckas lösa sina 
problem. Personalvårdsnämnden skall i första hand lämna sina tjänster 
där andra åtgärder inte räcker. 

Fruktar tjänstemännen att det blir känt över hela arbetsplatsen, 
att de vänt sig till personalvårdsnämnden? 
— Man kan alltid begära att få komma hit efter arbetstid. Vi har sörjt 
för den möjligheten. Ingen på arbetsplatsen behöver känna till ett be
sök hos oss, såvida man inte går på arbetstid och måste uppge vart man 
beger sig. Vi meddelar heller aldrig någonting om vad en tjänsteman 
sagt till oss. Där råder fullkomlig sekretess. 

Däremot är det ganska vanligt att ett antal tjänstemän blir osams. 
Det resulterar ofta i en konflikt med många inblandade, och då är det 
svårt att hålla kontakten med oss hemlig. 

Många tjänstemän är isolerade. Är det en hälsorisk? 
— Det är ett problem. Vi observerar det, och vår läkare brukar fram
hålla hur viktigt det är att man inte låter människor hamna utanför 
vardagliga mänskliga kontakter på arbetsplatsen beroende på avdelning 
eller löneställning. 

Hur skall man möta isolering och bristande gemenskap? 
— Jag tror att personalvårdsnämnden måste börja med de direkta och 
akuta svårigheterna för att förhindra att nya och kanske värre problem 
skapas. Vi får fortsätta med de medel vi har på det område vi nu vet 
litet om. Här finns besvären med arbetsanpassning, med fysiska och 
psykiska handikapp och alkoholskador. Alla dessa svårigheter gäller hela 
skalan anställda, givetvis inklusive arbetsbefäl. Spritproblem hör till den 
typ av besvär som man tyvärr inte gärna talar om på arbetsplatsen. 

Vid vår första kontakt med en myndighet får vi ofta höra, att förhål
landena där är utmärkta. Men efter en stunds samtal dras en mängd 
dolda problem upp. Svårigheter som man tidigare undvikit att beröra. 
Hos statstjänstemännen finns en traditionell och i och för sig respek
tabel inställning, att man inte skall blanda sig i andra personers förhål
landen. Respekten för människan och medmänniskan är så stor, att 
hon ibland kan göra praktiskt taget vad som helst eller får gå under 
utan att man ingriper. 

Jag föreställer mig, att vi måste få fram en annan syn över huvud 
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taget. Här skall man inte blunda utan se rakt och klart på besvären. 
Personalvård innebär inte att man skall vara snäll och beskedlig. Den 
är tvärtom en humanitär angelägenhet, som inte alltid är betjänt av 
släpphänthet. 

Inom förvaltningen råder ofta sträng ordning. Tjänstemän möts inte 
jämbördes för en kollegial överläggning om arbetsuppgifter. Är det ett 
problem som personalvårdsnämnden stöter på? 
— Det gör vi i mycket hög grad. Vi ser generationsmotsättningarna. 
Inte i och för sig mellan äldre och yngre tjänstemän utan mellan en äldre 
och en yngre tids synsätt. 

Har initiativ och erfarenhet något utrymme inom formerna i ett verk 
och vid omorganisationer? 
— En hel del problem har iöranletts av i synnerhet stora omorganisa
tioner. Men svårigheterna har meddelats oss först när den nya organi
sationen redan varit klar och genomförd. Det är för sent. De synpunk
ter personalvårdsnämnden skulle kunnat lägga fram har inte tagits till 
vara. Däremot är vi ytterst angelägna att inte blandas in i befordrings-
ärenden. 

En ny arbetsledares bristande kunskap om en underordnad tjänstemans 
speciella uppgift kan skada både parterna och arbetet. Kan nämnden 
lösa sådana konflikter? 
— Felaktig befordran eller bristfällig arbetsledning faller utanför egent
lig personalvård. Det är arbetsledningens sak att bedöma hur anställda 
skall placeras på arbetsplatsen. Men vi nekar givetvis aldrig att tala 
med en tjänsteman om praktiskt taget allting. I utomordentligt speciella 
fall kan vi engagera oss även i sådana här frågor, om det visar sig att 
arbetsledningen saknar resurser att reda upp situationen. 

I sammanhanget vill jag nämna behovet av orientering rörande vad 
det innebär att vara arbetsledare. Kurser räcker inte, det vet vi av er
farenhet. Rutin skall också till. Fast sedan finns det givetvis folk som i 
alla fall aldrig lyckas bli bra arbetsledare. 

Administratörer och jurister är fackutbildade och har sällan kunskaper i 
människovård. Är detta farligt ur personalvårdande synpunkt? 
— Jag vet inte vilken utbildning som är minst invalidiserande. Specia
lister inom olika fack säger: »Så utmärkt att personalvårdsnämnden 
hjälper oss. Nu kan jag slippa syssla med personalfrågor.» 

Att betona just rättsaspekterna kan givetvis leda till en viss omänsk
lighet, men såvitt jag vet har vi inte haft konflikter av det slaget. Inom 
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personalvårdsnämnden stöter vi på juridiken i sekretessfrågor. Vi vill 
ha en sekretess som inte tar hänsyn till något annat än de personer som 
är berörda. Den sekretess vi hävdat har alltid respekterats. 

Har personalvårdsnämndens försöksverksamhet motsvarat 
era förväntningar? 
— Det vore osanning att säga, att alla tycker att vår medverkan är bra. 
Och det är klart att enskilda personer är irriterade över personalvårds
nämnden. Det är oundvikligt. Så snart två personer råkar i konflikt 
kan nämnden svårligen, hur objektivt och korrekt den än försöker se på 
förhållandena, undvika att båda eller en av parterna anser att nämnden 
begått fel. Men vi har också erfarenhet av många kontroverser som 
slutat med att parterna blivit sams och nöjda. Vi ingriper heller aldrig 
eller dyker på något speciellt fall, om myndigheten i fråga inte önskar 
få hjälp från oss. Detta sista gäller givetvis inte om en anställd begär 
att nämnden för hans räkning skall diskutera en speciell fråga med 
myndigheten. 

En direkt praktisk insats har vi ibland lyckats göra tack vare infor
mationsträffen, som vi brukar ordna när vi inleder kontakten med en 
myndighet. Vi samlar de anställda och bjuder på kaffe. Flera verks
chefer har då för första gången träffat hela sin personal. 

Ett antal verk har väl den uppfattningen att personalvårdsnämnden 
inte motsvarar förväntningarna. Utan tvivel är det så att våra krafter 
inte räcker till. Myndigheter står i kö för vår medverkan, men vi får 
meddela att vi måste koncentrera våra resurser till de sextio myndig
heter vi redan inriktat oss på. Vi har överskattat vår kapacitet eller un
derskattat problemen. 

Hur ser den statliga personalvårdens framtid ut? 
— Jag tror att personalvården kommer att utvecklas och gå framåt. 
Men vi får givetvis kämpa för resurser. Vi har troligen redan tagit på 
oss för mycket. En regel är att vi försöker träffa varje myndighets per
sonalmän minst en gång i kvartalet och gå igenom de fall av arbets-
och anpassningsbesvär som finns inom verket. 

Det är ett arbete på oerhört lång sikt att få fram en god personalvård. 
Och jag tror att statsförvaltningen har ett förhållandevis sämre läge än 
industrin. Där har man uppenbarligen gjort mera och dessutom ser man 
annorlunda på incitamentet. Industrin märker att personalvård lönar 
sig, ger avkastning. Det synsättet har statsförvaltningen inte tillägnat sig. 
Därför blir allting tungarbetat och tar lång tid. 

Referent Ingrid Falm 
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Aktiverad personalvård i statens tjänst 
Av byråchefen LARS BÄCK, Statens personalvårdsnämnd 

»Chefen skall ägna omtanke åt personalens arbetsförhållanden och där
vid så långt möjligt sörja för trivsel i arbetet. Särskilt skall tillses, att 
myndighetens lokaler äro så beskaffade och utrustade samt i övrigt i så
dant skick, att fara icke föreligger att någon av personalen ådrager sig 
ohälsa i följd av arbetet eller drabbas av olycksfall däri.» 

Med dessa ord i allmänna verksstadgan har fastslagits, att en myndig
hets chef har ansvar för arbetsförhållandena. Chefens intentioner skall 
givetvis följas på arbetsledningens alla nivåer. 

Mer och mer gör sig emellertid den åsikten gällande att chefen inte 
bara skall sträva efter det goda arbetsledarskapet, det goda kamratskapet, 
trevliga lokaler, god belysning, bra lunchrum etc. Ett framgångsrikt 
chefskap kräver även ett ansvar för individen, en »hjälp till själv
hjälp», som även för en skicklig arbetsledare kan medföra svårlösta pro
blem. 

SPECIALISTER BEHÖVS 

Det har därför på många håll bedömts erforderligt att på ett eller annat 
sätt ge arbetsledningen tillgång till specialister inom olika fack för att 
aktivisera företagets personalvård och för att ge den en mer målmedve
ten inriktning. 

Liksom många enskilda företag har därför affärsverken, med begag
nande av sin större ekonomiska rörelsefrihet, liksom försvaret — dock 
främst för de värnpliktiga — under årens lopp var för sig byggt upp en 
personalvårdsorganisation med personalkonsulenter och förtroendeläka
re. På förslag av civilminister Lindholm har från 1963 medel anslagits 
för en aktiviserad personalvårdsverksamhet inom statsförvaltningen. 

NYTT ORGAN INRÄTTAT 

Hösten 1963 tillsattes statens personalvårdsnämnd, i vilken ingår före
trädare för statsförvaltningen och de statsanställdas huvudorganisatio
ner. Nämnden — vars arbete t v är av försökskaraktär — har till upp
drag att i första hand utöva social och medicinsk rådgivning gentemot 
myndigheterna. I andra hand skall nämnden, i den utsträckning som det 
befinns ändamålsenligt, stå i direkt kontakt med de anställda. Rådgiv
ningen skall syfta till att förbättra de anställdas anpassning till arbetet, 
att öka trivseln, kan man säga. Nämnden bedriver sålunda varken social-
eller sjukvård, men personaladministrativ och individuell rådgivning. 

Nämnden skall vidare utveckla personalvårdsverksamheten på grund
val av erfarenheter som framkommer av försöksverksamheten. Nämn
den, som skall hålla kontakt med de allmänna försäkringskassorna, skall 
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också utreda och lämna förslag rörande inriktningen och organisationen 
av den statliga personalvårdsverksamheten i dess helhet. 

Personalvårdsnämnden har fått välbelägna och för sitt hittillsvarande 
arbete ändamålsenliga lokaler med bl a arbets- och mottagningsrum för 
läkare, sjuksköterska och personalkonsulenter. 

ETT SEXTIOTAL MYNDIGHETER BERÖRS 

Med dessa lokaler som replipunkt har personalvårdsnämndens arbete 
hittills i huvudsak inriktats på inemot 60 myndigheter i Stockholm. Till 
dessa kommer några myndigheter med egna personalkonsulenter, vilka 
beretts möjlighet anlita personalvårdsnämndens förtroendeläkare för lö
sande av medicinska problem. Kontakterna med myndigheterna har in
letts med att från verken i fråga begärts vissa uppgifter angående deras 
lokal- och personalförhållanden och beträffande vissa sjuklediga an
ställda. 

Sistnämnda uppgifter ligger till grund för kontakter med vederböran
de myndighet — i regel personalavdelningen — om vilka åtgärder som 
har vidtagits resp kan vidtas för att hjälpa de enskilda sjuklediga an
ställda till en god arbetsanpassning eller anpassad rehabilitering. Men 
uppgifterna kan också ligga till grund för ett resonemang på vidare ba
sis; en mångfald sjuklediga hos en och samma myndighet kan tyda på 
att vissa trivselfaktorer råkat i olag, att arbetsplatsen behöver förbättras 
el dyl. 

Kontakten med de enskilda anställda har sökts bl a genom att samt
liga anställda hos varje myndighet inbjudits till en informationssamman
komst. Vid denna har representant för personalvårdsnämnden informe
rat om nämndens arbete i allmänhet, varjämte den personalkonsulent, 
som har fått den inbjudna myndigheten som sitt arbetsområde, gett be
sked om personalkonsulentens uppgifter. 

PERSONALKONSULENTEN 

Såväl vid informationssammankomsterna som genom anslag i myndig
heternas lokaler får de anställda vetskap om att vederbörande personal
konsulent står till förfogande för personlig rådgivning. Varje anställd 
kan sålunda själv hos personalkonsulenten beställa tid för ett samtal som 
kan röra sig om vilka som helst av de många problem som kan beröra 
en människa; förhållandet på arbetsplatsen med anpassningssvårigheter 
av ett eller annat slag, ekonomi, familjen, sjukdom — för säkerhets skull 
bör tilläggas: vilka som helst av uppkommande problem utom bostads
frågor, eftersom personalvårdsnämnden av kända skäl inte har möjlighet 
att åstadkomma några resultat i sådana frågor. 
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ANVISNINGSLÄKARNA 

Anvisningsläkaren som står för sjukvården hos en myndighet är ofta den 
som bäst känner de anställda och deras förhållanden. Med myndigheter
nas anvisningsläkare har nämnden därför inlett samarbete, som bl a kan 
resultera i att anvisningsläkare kan rekommendera en anställd att ta 
kontakt med nämndens personalkonsulent. 

Dessa kontakter kan t ex föranleda att anställda anmodas uppsöka 
personalvårdsnämndens förtroendeläkare för samtal kring åtgärder som 
kan och bör vidtas för dem, som drabbats av sjukdom i någon form. 

FÖRTROENDELÄKAREN 

Vid komplicerade frågeställningar ingår förtroendeläkaren i den arbets
grupp som behandlar det aktuella problemet. Övriga medagerande blir 
då ofta myndighetens personalman, den anställdes närmaste arbetsleda
re, personalkonsulent och — givetvis — den anställde som frågan när
mast gäller. 

PERSONALVÅRDSNÄMNDEN RÅDGIVANDE ORGAN 

Personalvårdsnämndens funktion är rådgivande. Personalvårdsnämnden 
skall sålunda inte ingripa i någon myndighets befogenheter inom något 
område. 

I fråga som gäller anställd, vilken på grund av hälsohinder av något 
slag inte helt kan fullgöra sitt arbete, genomför personalvårdsnämnden 
en socialmedicinsk utredning. Samarbete förekommer här med försäk
ringskassorna. Även med nämnden för partiellt arbetsföra upprätthålls 
kontakt. 

Nämnden har funnit att svårigheter ibland uppkommit vid utnyttjan
de av partiell sjukledighet på så sätt att den sjuklediga låst fast sig i sin 
partiella ledighet. »Inslussning» till heltidsarbete via partiell sjukledig
het — gärna i flera steg än bara via »halv arbetsoförmåga» — har dock 
med framgång rekommenderats i flera fall. En sådan »inslussning» stäl
ler givetvis särskilt stora krav på positiv inställning från den anställdes 
närmaste chefer — viljan och förmågan att hjälpa icke fullt arbetsför-
mogna kolleger har hittills visat sig vara mycket goda. 

Den faktor som i högre grad än andra torde få betraktas som ett mått 
på det emotionella klimatets bisterhet torde vara ymnig förekomst av an
ställda som ofta är borta från arbetet. Är trivseln mindre god på arbets
platsen stiger sjukfrånvaron. Olust, trötthet, rent av ångest inför arbetet, 
arbetsplatsen och arbetskamraterna har kunnat konstateras leda till sjuk
ledighet. 
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Personalvårdsnämnden råder myndigheterna att ingående följa de an
ställda som ofta är sjuklediga samt att med dessa diskutera orsakerna till 
deras ledigheter. Som ledning för sådana samtal tjänar en förteckning 
över sjuklediga. Den har blivit den indirekta hjälpen för flera ofta sjuk
lediga anställda att få läkarvård i stället för att, reglementsenligt, gång 
på gång vara »sin egen doktor och sjukintygsskrivare». 

ALKOHOLPROBLEMEN PÅ ARBETSPLATSEN 

Dessa problem är inte ofta förekommande, men där de finns tar de en 
oproportionerligt stor tid i anspråk för arbetsledare och andra chefer, 
arbetskamrater och personalkonsulenter. Tillåt mig här citera några ra
der, skrivna av personalvårdsnämndens förtroendeläkare, med dr Ricardo 
Edström: 

»Spritproblemet på arbetsplatsen är inte bara att vara nykter under 
arbetstid, det är också problemet med bakruset, tröttheten, irritabiliteten 
och ineffektiviteten flera förmiddagar i veckan. Misstag och uppskjutna 
beslut talar för att vederbörande inte varit 'i form'. Den dubbelmoral 
gentemot spriten som de flesta blivit uppfostrade till ligger i vägen för 
en rationell behandling av alkoholismens problem. Att skvallra på en ar
betskamrat känns fult. Där ingen angivare finns finns heller inget brott. 
Och de underminerande alkoholvanorna utvecklas enligt sina egna na
turlagar. Det vore bra om man kunde få in en känsla av att man hjäl
per en sjuk till hälsa genom att ingripa. En sjuk som inte kan hjälpa 
sig själv. I en del större industrier och statliga verk har man samlat indi
vider med denna mer mogna syn på alkoholproblemet i s k samarbets
grupper för nykterhetsfrågan. En kommitté bestående av arbetare, 
tjänstemän, personalchef och eventuellt personalkonsulent hjälps åt att 
spåra upp de svaga själarna, som värdesätter kvällens rogivande berus
ning mer än arbetsdagens tankeskärpa och sinnesjämvikt. Under diskre
ta former hjälper man vederbörande till tidig adekvat medicinsk be
handling, och hjälper honom även med stödet av en kamratlig uppsikt 
under lång tid efteråt. Det är kanske den enda metod som finns att hjäl
pa en alkoholist, och det är synd om vederbörande om han av missrik
tad hänsyn går miste om sådan hjälp.» 

Även i de många fall, då samarbetskommitté och kontaktman inte be
döms vara en lämplig arbetsform understryks städse från nämndens sida 
hur angeläget det är att hjälp sätts in på ett tidigt stadium. 

Missriktad lojalitet, rädsla för att lägga sig i något man har svårt dra 
sig ur och osäkerhet kring handhavandet av problemet både administra-
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tivt, organisatoriskt och personligt, föranleder tyvärr att fall blir gamla 
och därmed mer svårskötta. Vi rekommenderar därför våra myndighe
ter att så tidigt som möjligt förmå en alkoholskadad till medicinsk be
handling, inte blott ur arbetsplatsens intresse utan inte minst för hans 
egen hälsas och ev familjs ekonomiska och övriga trygghets skull. 

SJUKBESÖK PÅ FÖRSÖK 

I samarbete med företrädare för en mindre myndighet och hos myndig
heten förefintliga personalorganisationer har, som ett led i personalvårds
nämndens försöksverksamhet, nämndens sjuksköterska under några må
nader stått myndigheten och dess anställda till tjänst med att göra hem
besök hos en var av sådana anställda, som sjukanmält sig under för
söksperioden. Sjuksystern har i flera fall kunnat göra en insats för att 
hjälpa anställda till rätta med sådana problem som uppkommer då man 
hastigt och oväntat får inta sjuksängen. Hon har även, genom de prov 
hon med den sjukes tillåtelse tagit, i en del fall spårat upp sjukdomar 
som den anställde varit ovetande om eller i ambitiöst nit negligerat. 

KONDITIONSTEST STIMULANS TILL MOTION 

Som ett annat led i personalvårdsnämndens försöksverksamhet har un
der hösten 1964 påbörjats konditionstestning av myndigheternas anställ
da med ergometercykel. Avsikten är att stimulera de anställda till mer 
motion, så att, när konditionsprovet görs om efter några månader, ve
derbörande skall få se hur konditionen förbättras av att viss uppmärk
samhet ägnats åt kroppens välbefinnande. 

NYANSTÄLLNING, INTRODUKTION, AVSKED 

Kvaliteten på de nyanställningsintervjuer, introduktionssätt och åtgärder 
då någon slutar varierar starkt. Vissa planer på vägledning för myndig
heterna kring dessa problem föreligger. 

REGIONAL VERKSAMHET 

Personalvårdsnämnden började under hösten 1965 utsträcka sin verk
samhet till områden utanför Stockholm, först Östergötland. Erfaren
heterna från försöksverksamheten här kommer att ligga till grund för 
den försöksverksamhet som planeras i Västerbotten. I fråga om denna 
regionala verksamhet torde det bli speciellt angeläget för personalvårds-
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nämnden att få utnyttja den erfarenhet och den expertis som några 
myndigheter sedan länge har på den aktiverade personalvårdens om
råde. 

FÖRTROENDE SEKRETESS 

En av förutsättningarna för att personalvårdsnämnden skall kunna rätt 
fullgöra sina funktioner är givetvis, att den enskildes förtroende för 
nämndens anställda är av den art, att problemen bakom föreliggande 
situation verkligen presenteras. Konsekvent följs därför den linjen, att 
till personalvårdsnämnden lämnade upplysningar inte vidareförs från 
den ena till den andra parten i en föreliggande fråga om uppgiftsläm-
naren inte har gett sin särskilda tillåtelse. Såväl den anställde som myn
dighetens företrädare kan därför öppet framlägga sina synpunkter. Perso
nalvårdsnämnden följer sålunda de riktlinjer som gäller för läkarsekre-
tess. 

PERSONALVÅRDSNÄMNDEN FAST INSTITUTION? 

Framtiden? Ja, personalvårdsnämnden skall som ovan sagts tills vidare 
bedriva försöksverksamhet. Såvitt nu kan bedömas torde verksamheten 
böra fortsätta i försöksform ännu en tid för att tillräcklig erfarenhet skall 
kunna vinnas av hur en för den statliga verksamheten i stort avpassad 
personalvårdsverksamhet skall vara organiserad. 

Under den jämförelsevis korta tid, cirka ett år, som personalvårds
nämnden har fått arbeta med sina nuvarande resurser har nämndens 
företrädare överallt mött en stor förståelse och en mycket positiv vilja 
att på bästa sätt engagera myndigheternas olika organ för personalvår
dande insatser. Detta positiva intresse har för personalvårdsnämndens 
anställda varit mycket stimulerande. 
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Förtroendemän från statstjänstemannaförbundet vill 
byta åsikter med personalvårdsnämnden 

— Alla är inte idag lika positiva till nämndens verksamhet som de var från bör
jan, bl a har sjukkontrollen vållat irritation, omvittnades vid den personalvårds
konferens i Stockholm vilken nyligen var anordnad av statstjänstemannaförbundet 
och där ett hundratal företroendemän från närmare femtiotalet föreningar deltog. 

Personalvårdsnämndens chef, byråchef L a r s B ä c k , inledde med att redo
göra för riktlinjerna för nämndens verksamhet. (Se byråchef Bäcks artikel s 34.) 

Anpassningsproblemen svårlösta 

Personalvårdsnämndens förtroendeläkare, d r R i c a r d o E d s t r ö m , talade 
om arbetsplatsens anpassnings- och hälsovårdsproblem. 

Han beklagade att man vet så litet om de faktorer som påverkar anpassningen. 
Man ha r kommit långt nä r det gäller de fysiska störningarna och man är i stort 
sett överens hur de skall lösas. När det gäller de psykiska problemen är det an
norlunda. Man är osäker och man handlar valhänt. Det saknas forskningsresurser. 

Man ha r moderna mediciner som ger möjligheter a t t dämpa ångest, skuld
känslor etc men man vet inte varför medicinerna uppnår denna effekt. 

Dr Edström kom också in på en del faktorer som vållar stora anpassningspro
blem. En av dessa är den idealbild som många vill leva upp till men som få i 
verkligheten når upp till. 

Följden blir ångest och en känsla av otillräcklighet som kan ta sig uttryck i 
aggressioner mot omgivningen, t ex på arbetsplatsen. Denna känsla av otillräcklig
het kan förekomma såväl hos chefer som hos underordnade. 

För chefen kan det leda till a t t han blir sträng och misstänksam mot de an
ställda. Eftersom han själv oftast ä r en arbetsmyra vill han bestraffa förseelser 
som de anställda gör. Han upplevs av de anställda som en despot fast han själv 
är omedveten om sin hårdhet . Och han rids ofta av rädsla för att man skall upp
täcka at t han inte räcker till för sin arbetsuppgift. 

Ett av de största problemen när det gäller att lösa anpassningsproblemen är, 
att de som är missanpassade ofta inte är mottagliga för logisk argumentering. För
slag till å tgärder känns ofta kränkande för individen. 

Många anpassningsproblem på arbetsplatserna ä r svåra att lösa därför att man 
av humani tära skäl avstår a t t ingripa i tid. Först när problemen blir riktigt all
varliga kopplas nämnden in och då är det många gånger för sent. 

Bakom det ta kan ibland ligga en rädsla för att ingripa. Gör man ingenting, kan 
ingen klaga. Många gånger kan det också bottna i a t t man inte vill erkänna att 
man har personalproblem. Det gäller att hyssja ned problemen. 

Det ta försvårar också nämndens verksamhet. 

Inte fel att ha problem 

Dr Edström: 
— Det ä r inte fel att ha problem. Det är fel a t t inte ta itu med dem. Man 

måste vara verklighetens representant. O m ett beteende är störande måste man 
inleda ett samtal för att komma till rä t ta med problemen. 

— Tolerans har en stor uppgift a t t fylla men ibland måste man ingripa. Man 
måste föra in realistiska synpunkter. 

Beträffande sjukkontrollen poängterade dr Edström mycket bestämt att man 
inte var ute efter sjukkontrollen som sådan. På några håll har myndigheterna 
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sökt driva det di thän men nämnden har tagit avstånd från dessa tendenser. Sjuk
frånvarostatistiken kan ge andra upplysningar och det är dem som nämnden vill 
få fram. H a n vände sig också mot dem som ville ha statistiska uppgifter på h u r 
många fall som varit föremål för nämndens verksamhet. 

— Antalet fall ger ingen klar bild av verksamheten. Vissa fall kan åtgärdas på 
några minuter medan andra kan kräva månadslånga insatser. 

Arbetsnämnden i Stockholm har under flera år i petitan framfört krav om en 
egen personalvårdskonsulent, något som hittills avslagits. På en fråga om h u r 
personalvårdsnämnden skulle svara om ett sådant ärende remitterades dit svarade 
byråchef Bäck: 

— Personalvårdsnämnden skulle säkert svara nej på ett krav om att ställa en 
personalvårdskonsulent till förfogande för 325—450 personer. Dels anses det efter 
europeisk måttstock at t en personalkonsulent skall svara för 800—1 000 anställda, 
dels är det för närvarande mycket svårt att få tag i kvalificerade personalvårds
konsulenter. 

Hur utbildas cheferna i personalvård? 

löd den första frågan i den debatt som följde. På detta svarade representanterna 
för personalvårdsnämnden at t man söker så långt resurserna räcker a t t hålla kon
ferenser med myndigheternas chefspersoner. Man deltar i statens chefskurser och 
man medverkar med information vid företagsnämndskurserna. 

Vissa verk har egna personalvårdsorgan. V a r i organisationen skall de vara 
placerade? Skall de vara fristående eller skall de inordnas under personalavdel
ningen? 

Nämndens representanter ansåg a t t om verken har egna personalkonsulenter 
bör dessa lyda direkt under chefen, de t ta för a t t få en friare ställning. I anslut
ning till denna fråga fick man också tillfälle a t t deklarera a t t man själv ansåg 
sig göra bäst nytta genom att personalvårdsnämnden helt stod utanför myndig
heterna. Denna neutralitet ä r en styrka som inger förtroende hos båda pa r t ema . 
Att man från nämndens sida inte ha r möjlighet a t t sätta sig in i alla myndig
heters olika arbetsuppgifter ansåg man betydde mindre. Människoproblemen ä r 
i stort sett desamma. 

Hälsokontrollen kom också upp . M a n bedriver för närvarande en försöksverk
samhet också på det ta område. Den omfattar 2 000 statstjänstemän varav 1 000 
är anställda i kanslihuset och Serafimerlasarettet. Övriga 1 000 är slumpvis ut
valda på olika myndigheter i Stockholm. D r Edström fick här tillfälle att dekla
rera a t t läkarna ser med viss skepticism på hälsokontrollen. Många människor ha r 
svårt a t t inse att hälsokontrollen ha r sina begränsningar. 

Avslutningsvis bör nämnas att det flera gånger under konferensen betonades 
at t det var angeläget att personalorganisationerna och personalkonsulenterna har 
goda kontakter. 

Det ta var också huvudändamålet med konferensen. Att förbundet och för
eningar skulle få tillfälle till information om nämndens verksamhet samtidigt som 
man fick tillfälle att delge företrädarna för personalvårdsnämnden sina synpunk
ter på deras verksamhet. 

Referent John Eklööf 
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Alla människor står vi i 
den situationen at t påver
kas av andra . . . Och at t 
själva påverka andra i vår 
omgivning. Alla måste vi 
hålla kontakt åt olika 
h å l l . . . 

I den situationen har 
många av oss till uppgift 
a t t kunna fungera som 
personalledare . . . 
En svår situation, en svår 
uppgift inte minst därför, 
a t t de flesta personalledare 
inom alla verksamhets
områden saknar tillräcklig 
utbildning i personalled
ningens psykologi och 
teknik. 

En personalledares upp
gifter är många: Person
bedömning, introduktion 
av nyanställda, informa
tion, instruktion, order-
givning, delegering, utred
ning, korrigering, stimule-
r i n g . . . och raden av 
kontakter med andra 
befattningshavare inom 
den egna verksamhetens 
ram och med utomståen
de . . . 

Många drunknar i upp
gifterna och finner dem 
ö v e r m ä k t i g a . . . 

Ur Tidskrift för Sveriges Sjukskö
terskor 
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Duande och statusskillnader på sjukhus 

Inom sjukvårdsväsendet är givetvis kontatkproblemen lika förgrenade — uppåt 
till överordnade, nedåt till underordnade och åt sidorna till patienterna — men 
väsentligt mer svårbehandlade. I sjuksköterskeföreningens aktiva organ Tidskrift 
för Sveriges sjuksköterskor speglas hur kåren själv brottas med fördomar och slen
trian. »Uråldrigt traditionstänkande hindrar viktiga reformer.» 

På ett barnmorskemöte nyligen under rubriken Sjukvård och demokrati hade 
ingen läkare hörsammat inbjudan. »De kanske trodde att det inte angick dem», 
löd en ungdoms kommentar. 

Manliga sjuksköterskeelever med erfarenhet från den allmänna arbetsmarkna
den gör jämförelser och konstaterar att det inte råder någon demokrati mellan 
sjukvårdens personalgrupper. »Statusskillnaderna mellan olika personalgrupper är 
större på sjukhus än annorstädes. Där har man i allmänhet tre stora statusgrup
per: läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor och biträden. Andan på sjuk
husen påminner om värnpliktstiden och dess militära drill. Man lever här i tan
kar och personalattityder kvar i äldre arbetsförhållanden trots medicinens märk
liga utveckling inte minst i fråga om den instrumentella utrustningen. Som läkar
na uppträder mot sjuksköterskorna uppträder sjuksköterskorna mot sjukvårdsbi
trädena. Det är katten på råttan etc.» 

Docent J o a c h i m I s r a e l har gjort en undersökning bland 715 sjuk
sköterskor vid medicinska och kirurgiska vårdavdelningar på sjukhus spridda över 
hela landet. Endast 13 procent av de tillfrågade systrarna var allmänt positiva att 
dua läkarna, 16 procent var reserverat positiva och hela 70 procent skulle inte 
vilja lägga bort titlarna. 

Av utredningen, som publiceras i Läkartidningen, framgår emellertid också att 
sjuksköterskorna inte är benägna att lägga bort titlarna med sina underlydande. 
Endast 14 procent använde tilltalsordet du till sina sjukvårdsbiträden. Och de 
som duar sina biträden tillhör huvudsakligen de yngsta åldersklasserna. 

65 procent av intervjupersonerna ansåg att titelbortläggning skulle ha negativa 
konsekvenser. Bl a skulle sjuksköterskorna mötas med bristande respekt från bi
trädenas sida, vilket i sin tur skulle påverka arbetsresultatet, menade man. 

Frånvaron av social rörlighet mellan statusgrupperna på ett sjukhus är enligt 
docent Israel skulden till detta. Ett biträde kan inte bli sjuksköterska och en sjuk
sköterska inte läkare utan att lämna organisationen och skaffa sig en utbildning 
utanför den. Där saknas det vanliga arbetslivets möjligheter till avancemang. 

Ett sådant system med strikt från varandra avgränsade grupper medför för
utom naturligtvis stora skillnader i löneförmåner också ojämnt fördelade privi
legier. Docent Israel nämner ett sjukhus där alla personalgrupper har gemensam 
matsal. Men medan läkarna får röka i den är detta inte tillåtet för de andra per
sonalkategorierna. 

Docent Israel tar också upp svårigheten för de olika statusgrupperna på ett 
sjukhus att samtala med varandra. Enligt en amerikansk undersökning talar lä
karna när de är på avdelningen tre gånger så mycket med andra läkare som med 
övrig personal. 

Sjuksköterskorna talar två gånger så mycket med varandra som med andra. 
Detsamma gäller för biträdena. Kommunikationen försiggår alltså huvudsakligen 
inom den egna statusgruppen. Mest utpräglat är detta för läkarna. 

Den bristande kommunikationen kan enligt docent Israel få icke önskvärda 
konsekvenser. Brist på kommunikation t ex kan leda till missförstånd. Det är 
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svårt att införa förändringar eller anpassa arbetet på vårdavdelningen efter skif
tande förhållanden. Personalen utför givna order, även om de inte förstår dem, 
vilket ökar risken för felaktig behandling av patienterna. 

Att duandet skule vara tecken på god demokrati förnekar docent Israel. Du-
andet är inte någon garanti på demokratiskt sinnelag. Statusskillnaderna bygger 
på utbildning och lön. Den som värnar om sin status tappar förmågan att enga
gera sig för andra människor. Läkarna talar bara till sina kolleger, mycket sällan 
till biträden. Biträdena vill gärna ge injektioner eftersom det är ett sjuksköterske
arbete och de därmed känner sig ha fått ett högre värde. Demokrati ä r att till
godose människans egenvärde och det som utvecklar henne och gör a t t hon kän
ner sig uppskattad. Demokrati ä r ett givande och tagande. 

Motsvarande betraktelsesätt gav ton åt den internationella sjuksköterskekonfe
rensen 1965 — enligt rapporter i Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor vilken ger 
de färskaste incitamenten till kårens interna utbrytningssträvanden ur gamla for
mer. Kongressens huvudtema K o m m u n i k a t i o n e l l e r k o n f l i k t la
des fram av kongressens konsult, nationalekonomen M a g d a K e l b e r , till 
nyligen ledare för Hans Schwalbachs utbildningsanstalt för ledare och administra
törer i Wiesbaden och efter verksamhet inom ett flertal länders sjukvårdsväsende 
väl förtrogen med sjukvårdens administrativa problem. Hon yttrade bl a: 

— I den administrativa hierarki som exempelvis ett sjukhus utgör måste vi 
iaktta de gängse reglerna. Ofta är kommunikationerna öppna endast uppifrån och 
ned och tillåter inte initiativ i andra riktningar. Personalkonferenserna tjänar då 
endast till att utdela instruktioner, och kontakter mellan avdelningarna ses med 
oblida ögon. Vi vet alla hur svårt det är att samarbeta och samordna inom ett 
sådant system. 

De problem som möter administratören är inte så mycket om han bör kom
municera med sina kolleger u tan snarare när han skall diskutera vad med vem. 
Ledaransvar består till stor del i sådana ställningstaganden. Undersökningar har 
visat a t t enbart ordergivning skapar ineffektivitet, att bara tillåta »ja- och nej 
svar» kan möjliggöra effektivitet men väcker känslor av antagonism och fientlig
het mot överordnade. Frihet att kommunicera leder till såväl effektivitet som gott 
arbetsklimat. 

Kommunikationsprocessen som sådan är full av stötestenar som fordrar upp
märksamhet. Vi har alla våra personliga idiosynkrasier och svårigheter. I en ovan 
situation blir de flesta av oss en smula ängsliga och försagda. Och ängslan har 
som bekant en tendens att sänka vår intelligenskvot. Vi har kanske sagt en sak 
så många gånger att vi t rö t tnar på at t upprepa den utan at t tänka på att det 
finns nya åhörare, för vilka den fortfarande är fräsch och spännande. Ibland tve
kar vi a t t lämna ifrån oss upplysningar av rädsla för a t t de skall användas mot 
oss eller göra oss överflödiga. Och när vi talar, vänder vi oss ofta inte till den 
person vi har framför oss u tan till en förutfattad föreställning om »den unga 
sjuksköterskeeleven», »medicine doktorn» osv. Vi når dem inte därför att vi pro
jicerar en bild på dem, som härrör ur våra egna emotionellt färgade föreställ
ningar och inte motsvarar verkligheten. 

Tyvärr kan vi inte lösa problemet genom at t bestämma oss för a t t inte hysa 
några fördomar mer. Förutfattade meningar är ju det material vi lever på. Vi 
måste leva i en värld av bilder, godtagna tolkningar av verkligheten, för att alls 
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kunna använda oss av språkets symboler. Men våra bilder skall ständigt revideras 
i ljuset av ökade kunskaper. Först när vi börjar se vår par tner sådan han är, 
kan vi nå verklig kontakt. Då accepterar vi också oss själva som vi är. 

Men fortfarande stöter vi på oöverstigliga hinder för förståelsen. Våra dju
paste upplevelser kan inte uttryckas i ord. Ofta ligger de under medvetandets 
tröskel. H u r många av våra patienter kan klart uttrycka vad de känner efter a t t 
ha delgetts en allvarlig diagnos? En människas innersta är en sluten värld. Även 
när det gäller dem som står oss närmast kan vi bara gissa, ana och uppfånga 
glimtar med vår intuition. Ord , blickar och gester förblir ofullständiga redskap 
för kommunikation. 

Ändå ä r det inte likgiltigt vilket medium vi väljer. Personligt samtal möjlig
gör omedelbart gensvar, växelverkan, förtydligande, »samtänkande» och en ömse
sidig inlärningsprocess. Det skyddar oss från att alltför snart ta slutgiltig stånd
punkt. Men det vi säger måste stå i överensstämmelse med kroppens språk. De 
älskvärdaste ord kan förlora sin verkan om de motsägs av en kylikt mönstrande 
eller undvikande blick. Å andra sidan kan ett vänligt tonfall ofta säga mer än 
själva orden. När det gäller viktiga instruktioner är det ofta nödvändigt a t t skriva 
ned dem för att förebygga misstag. Men det skrivna ordet har en viss benägenhet 
a t t låsa våra positioner. Vi finner det svårt att modifiera våra ståndpunkter utan 
att förlora ansiktet. Kontroversiella diskussioner per brev eller i tidningar leder 
alltför lätt till personlig fiendskap. 

En betydelsefull länk i kommunikationskedjan är f ö r m e d l a r e n . Hans 
uppgift kan vara att överbringa meddelanden eller att tolka och förtydliga dem, 
at t leda diskussioner och förhandlingar. 

Slutligen ha r vi m o t t a g a r r o l l e n , så viktig för all effektiv kommunika
tion. Det är en krävande roll, och det finns tillfällen när vi ä r så ut t röt tade, 
ängsliga eller missmodiga at t vi inte orkar ta emot, tillfällen nä r vi känner ett 
inre motstånd mot alla nya intryck och idéer och helst vill bli lämnade ifred. 
Sådana reaktioner ä r fullkomligt naturl iga och vi bör vara tillräckligt generösa 
mot oss själva och andra för a t t erkänna dem. Men samtidigt måste vi inse, a t t 
u tan aktivt mottagande blir kommunikationen omöjlig. Den kräver ett gensvar 
av något slag, om så bara en nick, en gest eller ett leende. Et t svar i ord är 
emellertid av särskild vikt av många skäl. Det hjälper oss att rä t ta till eventuella 
missförstånd och förvrängningar. Det finns ofta goda skäl a t t låta mottagaren 
upprepa ett viktigt meddelande, ibland kanske med egna ord, för att försäkra sig 
om a t t han verkligen förstått det. Meddelanden bör sedan bekräfta svaret. Gen
svaret ger oss också personlig kontakt med våra patienter, vilket i sin tur kan leda 
till a t t känslomässiga hinder avlägsnas, vilket annars lätt kan tas till förevändning 
för bristande receptivitet och samarbetsvilja. 

Principerna för kommunikation varierar i olika yrkessammanhang. 
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Förväntan inför ny förhandlingspart 

De nya författningarna om de offentliga tjänstemännens förhandlings
rätt har trätt i kraft den 1 januari 1966. Den 1 juli 1965 övertog i enlig
het med riksdagens beslut ett nytt ämbetsverk, statens avtalsverk (SAV), 
från främst civildepartementet den statliga förhandlingsverksamheten i 
löne- och anställningsfrågor för ca 300 000 statstjänstemän och statens 
kollektivanställda personal förutom uppgiften att utöva förhandlingsrät
ten för icke-statliga arbetsgivare som kommun, landstingskommun, mu-
nicipalsamhälle, kommunalförbund, tingslag, församling, kyrklig samfäl-
lighet, skogsvårdsstyrelse, hushållningssällskap, allmän försäkringskassa 
och annan allmän verksamhet. Verkets förhandlingar för sistnämnda 
grupp bör kunna utmynna i kollektivavtal, som är bindande för arbets
givaren. 

Det nya verket är organiserat på sex arbetsenheter: tre för förhand
lingar, en för utredning och statistik, en för juridiska frågor och en för 
administrativa frågor m m. Generaldirektör för avtalsverket är förre av
delningschefen i civildepartementet Ingemar Wetterblad. Verket har 
i dag en personalstyrka på drygt 70 personer, men dess personalbehov 
uppskattas till i runt tal 90 personer. 

Frän statstjänstemannaorganisationerna har man sett fram mot 1966 
års avtalsrörelse m e d s p ä n d f ö r v ä n t a n . Inte bara av den or
saken att det är första gången man förhandlar i de former den fulla 
förhandlingsrätten medger utan också av den orsaken att man 1966 
möter en ny förhandlingspart på arbetsgivarsidan — statens avtalsverk. 
Många av verkets förhandlare är kända ansikten från civildeparte
mentet men många kommer också att vara nya bekantskaper. Det har 
inte så sällan sagts — erinrar Statstjänstemannen — att det varit många 
hårda förhandlingsomgångar med civildepartementet, men det förefal
ler sannolikt att förhandlingarna i fortsättningen kommer att bli hårdare 
och svårare. 

I statens avtalsverk möter man en motpart som har betydligt bättre 
resurser än vad civildepartementet haft. Avtalsverket har också sett till, 
fortsätter Statstjänstemannen, att man från början har god tillgång på 
statistiskt material för att kunna göra löne jämförelser och möta perso
nalorganisationernas argument. Från verket deklareras att statistikarbe
tet bör belysa d e s t a t l i g a l ö n e s y s t e m e n s a n p a s s n i n g 
t i l l a r b e t s m a r k n a d e n i s t o r t o c h e f f e k t e n i s k i l d a 
a v s e e n d e n a v o l i k a t y p e r a v l ö n e å t g ä r d e r . 

Vid sidan av den statistik som avtalsverket kan behöva för de nu 

46 



aktuella förhandlingarna ha r civilministern tillkallat en utredning som 

skall u t reda frågan om uppläggningen på längre sikt av utrednings- och 

statistikarbete som behövs för förhandlingarna. I utredningsdirektiven 

framhålls at t man bör undersöka möjligheterna till samarbete med icke

statliga arbetsgivare. Det poängteras dock också at t statistikverksamheten 

bör utformas i samråd med personalorganisationerna. 

Personalutbildning 
I fråga om den centrala statliga personalutbildningens organisation på

går utredning. 

Från personalutbildningsberedningen har förslag till förvaltningsprak

tik för viss amanuenspersonal framlagts. 

Antalet kurser inom den centralt anordnade personalutbildningen ha r 

ökat. Sålunda h a r anordnats kurser i administration och personalled

ning för högre statstjänstemän, kurser i förhandlingsrättsfrågor, intro

duktionskurser för amanuenser och för ingenjörspersonal. 

Metoder 
Inom näringsliv, undervisning, militärväsende och socialvård har man under de 
senaste åren alltmer börjat utnyttja psykologiska metoder som hjälpmedel för att 
bilda sig en uppfattning om individens kvalifikationer. Enbart inom industrin i 
vårt land undersöks årligen omkring 10 000 personer med psykologiska prov, och 
inte minst vid urval till högre befattningar har man under senare år i allt större 
utsträckning funnit det lämpligt att integrera testresultat med annan information 
om de sökande som underlag för urvalsbeslut. 

En personalkonsulent inom ett statligt serviceföretag, socionom B e n g t 
S u n d s g å r d berättar hur han inför en ökning av arbetskraftsomsättningen i 
sitt verk sökte komma till rätta med orsakerna till rörligheten och därmed mot
verka personalomsättningen (under ett år slutade ca 65 procent av de anställda). 
För att erhålla säkra informationer om hur de anställda uppfattade sin situation, 
få ökad kunskap om avgångsmotiv och de anställdas attityder mot arbetsgivaren, 
påbörjades avskedsintervjuer — frivilliga och anonyma. 

82 procent av de nyanställda slutar under det första anställningsåret. 
Avskedsintervjuerna ger belägg för att företaget behöver satsa på att behålla 

den arbetskraft man har anställd. Om varje anställd stannat en månad längre i 
tjänst än han gjorde hade 633 månaders arbetstid tillförts företaget. Omräknat i 
årsanställda skulle det inneburit 52 personer i produktionen under hela året under 
den senaste redovisningstiden. En liberalare syn på föreskriven formalia och på 
anmärkningsfria läkarintyg skulle också gynna personalläget. 

Lönefrågan får inte tillmätas alltför avgörande betydelse, då många storföre
tag i Stockholm erhållit tillräckligt med personal trots att de erbjudit lägre lön än 
här berört företag, som lönemässigt tillhör den övre kvartilen av dem som an
ställer outbildad arbetskraft. 
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Statlig kaffebjudning 
Civilminister Hans Gustafsson säger i statsverkspropositionen, a t t enligt hans 
mening bör myndigheterna få möjlighet a t t i begränsad utsträckning bestrida 
kostnader för trivselfrämjande åtgärder utan att i varje särskilt fall inhämta 
Kungl Maj:ts medgivande. H a n ger också exempel på sådana åtgärder som han 
avser: 

Personalen bjuds på enklare förtäring vid sammankomster i samband med in
formation om aktuella personalfrågor, vid information om företagsnämndernas 
verksamhet, vid möten med skyddsombud, vid kursavslutningar o dyl. 

Dessutom bör det finnas möjlighet för myndighet a t t svara för anmälningsav
gifter vid konferenser, informationsdagar, studiebesök etc. 

Andra kostnader som myndighet helt eller delvis bör kunna bestrida är avgifter 
för deltagande i studiecirkelverksamhet, korrespondensundervisning eller andra 
fritidsstudier. 

Som förutsättning för a t t myndigheten skall få bestrida kostnaden skall gälla, 
a t t myndigheten bedömer ändamålet vara angeläget för myndighetens verksam
het. 

Kungl Maj : t skall fastställa vilka myndigheter som får dessa befogenheter lik
som det belopp som får användas. Kostnaderna belastar anslagsposten expenser i 
omkostnadsstaten. 
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Bidrag till studiet av barnavårdslagen 

Av förbundsjuristen O L O V MATTSON 

Efterföljande artikel är ett sammandrag av vissa delar av arbetsmaterial 
som begagnats för diskussioner om huruvida gällande barnavårdslag
stiftning i alla avseenden är ägnad som riktigt underlag för god arbets
rutin för den kommunala barnavården och andra därmed samman
hängande frågor. »Bör barnavårdslagen ändras?» har temat varit för 
dessa diskussioner. Med hänsyn till syftet med arbetsmaterialets sam
manställande berörs inte vare sig familjevårdsprincipen inom social
vården eller den kritik som riktats mot barnavårdslagen beträffande 
dess sakliga innehåll. 

Ord binder tanken på ett särskilt sätt, något som i detta sammanhang 
kanske bäst exemplifieras med »hemfallenhet åt alkoholmissbruk», »van
art» och »oart» såsom termer, med vilka många rör sig men vilka inte al
la kan exakt definiera. Termer i lagtext och motiv blir ofta använda utan 
att termerna i fråga alltid görs till föremål för någon mera systematisk 
behandling. Även ordsammanställningar i lagspråk blir på detta sätt ofta 
använda men sällan diskuterade utifrån vad som verkligen avses med 
ordsammanställningarna. Avslutningsorden i 25 § b) barnavårdslagen 
må här vara exempel nog: (någon) . . . är i behov av särskilda tillrättafö
rande åtgärder från samhällets sida. (»Vara i behov av» är lika med be
höva, fast omständligare uttryckt; »särskilda tillrättaförande åtgärder» 
är i detta sammanhang lika med åtgärder enligt 26—29 §§ barnavårds
lagen, något som redan inledningen i .25 § klarlägger; »från samhällets 
sida» saknar i lagrummet särskild betydelse, enär det är självklart att in
te barnavårdsnämnd skall vidta åtgärd som föräldrar eller andra fostrare 
både kan och vill vidta.) Att i studiegrupper skärskåda även de enskilda 
orden i barnavårdslagen har visat sig vara nyttigt för dem som har att 
ta ställning till problem, vilka enligt statsmakternas beslut skall lösas en
ligt det regelsystem barnavårdslagen anger. Framför allt är det dock 
viktigt att få en översyn av barnavårdslagstiftningens olika problem. 

Många rättsliga problem anses kunna lösas från fall till fall. Barnavård 
liksom annan socialvård är självfallet något vida mera än formella stu
dier av lagstiftarens intentioner och tanken bakom olika stadganden. 
Teoretiska överväganden kan dock underlätta den lagliga begränsningen 
av de områden, inom vilka det sunda förnuftet kan — och får — spela. 
Dessutom påverkas, direkt eller indirekt, den enskildes ställningstaganden 
i olika ärenden av förarbeten även i de delar dessa förarbeten inte är 
bindande; den omfattning, vari sådan påverkan föreligger, torde stå i di
rekt samband med kunskapen om förarbetena. Även om barnavård är nå
got mera än rätt tillämpning av gällande bestämmelser må här under-
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strykas, att i de fall lagstiftaren påbjudit visst handlande, detta handlan
de också skall komma till stånd. Att kringgå lagstiftningen, för att inte 
säga handla emot klara lagbud, bör inte komma i fråga. I de fall en in
tressekonflikt uppstår mellan å ena sidan vad lagstiftningen påbjuder och 
å andra sidan vad den enskildes bästa synes kräva är det dock ofta fråga 
om felaktig tillämpning av lagstiftningen under ärendets tidigare hand
läggning. Mången praktiker har även av denna anledning insett betydel
sen av att i detalj kunna det teoretiska underlaget. En annan anledning 
till att lära sig de formella reglerna är att sådan kunskap indirekt skapar 
bättre möjligheter att ägna sig åt praktisk socialvård; ju mindre tid prak
tikern behöver för att lösa teoretiska överväganden, desto större tid kan 
han ägna åt klienten och dennes problem. 

Avsikten med det som fortsättningsvis anförs är att i någon mån bidra 
till studiet av barnavårdslagstiftningen utifrån sammanställningar om in
tentioner o d beträffande oklara punkter och enskilda stadganden. Ut
gångspunkten har därvid varit att regelsystemet borde kunna vara norm 
för överväganden om hur en god arbetsrutin ernås i olika avseenden och 
att några inre motsättningar inte föreligger i barnavårdslagen. T y v ä r r 
v i s a r r e d o g ö r e l s e n a t t o k l a r h e t e r o c h f ö r b i s e e n 
d e n f ö r e l i g g e r i e n o m f a t t n i n g , s o m m a n i n t e i 
f ö r s t o n e k u n d e h a e n s e n m i s s t a n k e om. För att inte 
i onödan lösgöra studiet av formalia och vad därmed närmast äger sam
band från sitt rätta sammanhang medtas bl a en sammanfattning av bar
navårdsnämndens åligganden samt berörs i olika sammanhang innehål
let i det arbete som barnavårdsnämnderna nu har och framdeles kan få 
efter ändrat ställningstagande från statsmakterna. 

Vid ingången av år 1965 

hade 1960 års barnavårdslagstiftning varit i kraft i fyra år. Även om den
na tid synes vara väl kort för en formell bedömning i stort kan enskildhe
ter bli föremål för teoretiska överväganden. I det följande lämnas några 
godtyckligt valda exempel på oklarheter och förbiseenden i barnavårds
lagen (Bvl) i syfte att visa, att viss tids tillämpning av även ett genom
tänkt lagverk ger anledning att efterlysa bättre överensstämmelse mellan 
lagtext och vad denna lagtext anses föreskriva till ledning för barna
vårdsnämnder etc. Det må understrykas, att Bvl inte här skall bli föremål 
för någon materiell bedömning. 

Oklarheter i vissa avseenden lär väl aldrig kunna undvikas i en lag, 
särskilt inte då denna skall reglera ett dynamiskt rättsområde och ge upp-
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hov till en god rutin beträffande formalia. Besvärsmyndigheternas avgö
randen och fast utbildad praxis hos de agerande myndigheterna bör till 
en del kunna utfylla lagen och dess motiv. Beträffande barnavårdslag
stiftningen kan dock inte alla oklarheter o d ge anledning till rättsfall; 
hittills utbildad praxis har dessutom fått ta hänsyn till vissa oklarheter i 
Bvl; på många punkter föreligger behov av auktoritativa uttalanden till 
ledning för barnavårdsnämnderna. 

Endast inledningsvis skall något beröras om tillämpningen av 19— 
21 §§ Bvl i ärenden, vilka barnavårdsnämnd inte avgör i sak eller vilka 
endast har avseende å ekonomiska förhållanden. Frågan om vem som 
skall delges barnavårdsnämnds utredning och beslut i de fall underårig 
är gift — och alltså inte har vårdnadshavare — skall inte diskuteras 
utifrån mera allmänna synpunkter. I stället skall några i Bvl centrala 
lagrum skärskådas utifrån sådana aspekter som närmast anläggs av dem 
som vill finna Bvl:s regelsystem normbindande för det formella arbe
tet; de som finner praktiska barnavårdsproblem böra lösas från fall till 
fall och ser mera teoretiska överväganden såsom utslag för enbart for
malism och sådan jurisprudens som är sig själv nog måste självfallet ha 
svårt att se något egentligt syfte i det följande. För att i någon mån 
undvika onödiga missförstånd bör upprepas att innehållet i denna ar
tikel är vad titeln anger: ett bidrag till studiet av Bvl. Lagar, förord
ningar och rekommendationer må vara aldrig så fina — om de inte bärs 
upp av levande intresse, som avspeglar sig i personliga initiativ och åta
ganden, tjänar allt till intet; sådana synpunkter ligger dock helt utanför 
ramen för denna artikel. I det följande skall som regel egna värderingar 
och åsiktsyttringar undvikas till förmån för mera objektiva studier av 
Bvl; helt har dock detta av framställningsskäl inte kunnat undvikas, 
enär Bvl i flera avseenden lämnar utrymme för flera tolkningsmöjlig
heter och enär även en formell granskning måste insättas i sitt prak
tiska sammanhang. Av systematiska skäl disponeras stoffet om Bvl en
ligt de paragrafer som berörs av skildringen, något som ligger nära till 
hands med hänsyn till den logiska uppbyggnad som präglar denna lag. 

Barnavårdsnämndens åligganden 

bör först anges. Sammanfattningsvis har barnavårdsnämnd 
1 :o) att verka för en gynnsam utveckling av de unga och goda upp

växtförhållanden i övrigt för dem; detta främst genom allmänt 
förebyggande åtgärder och lämnande av råd och upplysningar i 
frågor, som äger samband med nämndens verksamhet ; 
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2:o) att vidta erforderliga förebyggande åtgärder i individuella ären
den; 

3 :o) att handha fosterbarnsvården ; 
4:o) att ha tillsyn över barnavårdsanstalter och driva de institutioner, 

vilkas förvaltning uppdragits åt nämnden; 
5:o) att handha verksamheten för omhändertagande av barn och ung

dom i och för samhällsvård eller utredning; 
6:0) att utse barnavårdsman och ha tillsyn över denna verksamhet; 
7:o) att vara utredande remissinstans i vissa familjerättsliga ärenden 

såsom bl a adoption, vårdnad och åldersdispensäktenskap ; 
8:0) att handha bidragsförskottsverksamheten; 
9:o) att handha verksamheten för beredande av vila och rekreation åt 

mödrar och barn, samt 
10:o) att handha utbetalning av allmänna barnbidrag. 

Var och en kan själv söka besvara frågan om barnavårdsnämndernas 
arbete skulle kunna effektiviseras genom att försäkringskassorna finge 
handlägga frågorna rörande bidragsförskotten och allmänna barnbidrag 
samt de statliga åtgärderna för beredande av vila och rekreation åt möd
rar och barn. Samtidigt kan ifrågasättas om lagstiftningen rörande bar-
navårdsmannaverksamheten är i överensstämmelse med vår tids sam
hällssyn och önskemål om administrativa förenklingar. Kan man kanske 
ganska lätt få till stånd åtgärder som »syftar till en gynnsam utveckling 
av de unga och goda uppväxtförhållanden i övrigt för dem» såsom 1 § 
Bvl anger syftet vara med samhällets barnavård? Statens ( = försäkrings
kassornas) övertagande av angivna uppgifter kan mycket lätt ordnas i 
samband med justering av exempelvis statsbidraget till nykterhetsnämn
derna, ett statsbidrag som är rigoröst kontrollerat och administrativt svår
hanterligt. 

För vilket organ som än skall handlägga de angivna bidragsformerna 
framstår vissa bestämmelser i 3 kap Bvl om förfarandet i ärendena hos 
barnavårdsnämnd som omständliga samt, i någon mån, som onödiga och 
föga genomtänkta. Detsamma gäller i många fall då barnavårdsnämnd 
skall vara utredande remissorgan i familjerättsärenden, något som visas 
av bl a uttalande av J O (refererat i bl a socialstyrelsens Råd och Anvis
ningar nr 170, sid 25 f). Anledningen till att Bvl i dessa ärenden synes 
alltför formell torde sammanhänga med att Bvl skrivits främst för de 
ärenden som ovan rubricerats under l:o)—6:0) och att övriga ärenden, 
i den mån de varit aktuella vid barnavårdskommitténs överväganden, 
inte tillmätts någon större betydelse för förslag om Bvl:s utformning. 
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Barnavårdsnämndernas verksamhet under år 1963 

bör inledningsvis omnämnas såvitt avser nämndernas åtgärder enligt 4 
kap Bvl om barnavårdsnämnds ingripanden m m. Härigenom erhålls en 
uppfattning om det antal underåriga och de kostnader som ifrågakom-
mer liksom frekvensen av olika åtgärder av barnavårdsnämnder. 22 174 
underåriga var under år 1963 föremål för förebyggande åtgärder. I 60 
procent av fallen tillgreps hjälpåtgärder, förmaning, varning eller före
skrifter och i 50 procent av fallen förebyggande övervakning. Kombina
tion av olika åtgärder var vanliga. Omhändertagande för utredning vid-
togs beträffande 536 underåriga. Sammanlagt 32 067 underåriga var om
händertagna för samhällsvård, därav 10 425 enligt 29 § Bvl och 21 642 
enligt 31 § Bvl. Av de 10 425 omhändertagna för samhällsvård enligt 29 § 
Bvl avsåg 2 298 nytillkomna ärenden, 817 av anledning som avses i 25 § 
a) Bvl och 1 481 av anledning som avses i 25 § b) Bvl. Kommunernas 
bruttoutgifter uppgick till, för förebyggande åtgärder 908 000 kronor, 
för vårdavgifter 33 930 000 kronor och för övriga kostnader 3 678 000 
kronor. 

8 § Bvl 

anger, att beträffande barnavårdsnämnd »skall vad i 32—42 §§ kommu
nallagen är stadgat om kommunens styrelse äga motsvarande tillämp
ning», dock med vissa undantag i avseende å b] a nämndens protokoll. 
Motsvarande paragrafer i socialhjälpslagen (4 §) och i nykterhetsvårds-
lagen (4 §) exemplifierar vad i 32—42 §§ kommunallagen som skall äga 
motsvarande tillämpning, nämligen »valbarhet till ledamot eller supple
ant, verkan av valbarhetens upphörande och rätt till avsägelse, mandat
tid och avgång, val av ordförande och vice ordförande, ställe och tid för 
sammanträde, suppleants tjänstgöring och rätt att närvara vid samman
träde, beslutförhet och jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokoll 
och reservation, tillkännagivande varest och på vilka tider till nämnden 
ställda framställningar mottas, skriftväxling, vård och förtecknande av 
handlingar hörande till nämndens arkiv, utseende av kassaförvaltare 
samt ledamots ansvar och skadeståndsskyldighet». Av bl a pedagogiska 
skäl torde den metod för hänvisning till 32—42 §§ kommunallagen som 
använts i socialhjälpslagen och nykterhetsvårdslagen vara att avgjort 
föredra. Intressant i sammanhanget är att Bvl i andra delar är relativt 
omständlig och upprepande. 

Beträffande barnavårdsnämnds protokoll gäller enligt 8 § Bvl i förhål
lande till motsvarande bestämmelser i 24 § kommunallagen, att det inte 
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är erforderligt att protokollet upptar annat än dels förteckning på närva
rande ledamöter och för varje ärende beslutet och skälen därför, dels vad 
som framkommit vid ärendets utredning av betydelse i den mån upp
tecknande inte tillvaratas på annat betryggande sätt. Dessa protokolls
bestämmelser inskränks i sin tur genom bestämmelser i 21 § Bvl, som del
vis kompletterar tidigare bestämmelser; beslut som barnavårdsnämnd 
meddelar skall, i den mån så inte befinns obehövligt, innehålla de skäl, 
på vilka avgörandet grundas, och om talan mot beslutet kan fullföljas 
enligt Bvl, skall det innehålla fullföljdshänvisning. Enligt 8 § Bvl skall 
alltså v a r j e ä r e n d e innehålla skälen för beslut i detsamma under 
det att 21 § Bvl stadgar bl a att beslut skall, i d e n m å n så i n t e 
b e f i n n s o b e h ö v l i g t , innehålla de skäl, på vilka avgörandet 
grundas. Då 21 § Bvl mera ingående behandlar frågan om skälen och 
anger när fullföljdshänvisning erfordras, torde hänvisning till denna 
paragraf ha bort göras i 8 § Bvl, som bort vara annorlunda utformad. 
Som det nu är strider faktiskt 8 § Bvl mot 21 § Bvl i visst avseende. 

Även om inte 8 § Bvl — liksom inte heller motsvarande paragrafer i 
socialhjälpslagen och nykterhetsvårdslagen — anger något om recittvång 
beträffande ärende, kan självfallet inte i protokoll av social nämnd un
derlåtas att medta en kortfattad redogörelse för respektive ärendes be
skaffenhet, t ex hemställan från åklagare om yttrande beträffande NN i 
anledning av ifrågasatt åtalseftergift. Påpekande härom — liksom före
skrift om antecknande av uppgift om särskild sakkunnig deltagit i nämn
dens överläggningar (10 § Bvl) — borde ha influtit i 8 § Bvl, som ut
tömmande borde reglera vad som skall stå i barnavårdsnämnds proto
koll. 

11 § Bvl 

innehåller bestämmelser om rätt för barnavårdsnämnds ordförande att i 
brådskande fall genom interimistiskt beslut föregripa nämndens prövning 
beträffande bl a omhändertagande av underårig och den behandling 
denne skall erhålla. 6 kap Bvl om samhällsvårdens upphörande har emel
lertid inte tillräckligt beaktats i uppräkningen av lagrum, enligt vilka 
ordförande med stöd av 11 § Bvl äger fatta beslut i avbidan på barna
vårdsnämndens prövning. Detta medför att barnavårdsnämnds ordfö
rande formellt sett inte äger besluta om fortsatt omhändertagande enligt 
29 § Bvl beträffande någon som redan är omhändertagen enligt 31 § Bvl 
(eller som är omhändertagen enligt 29 § Bvl av anledning som avses i 
25 § a) Bvl och som fortsättningsvis skall anses vara omhändertagen av 
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anledning som avses i 25 § b) Bvl). I den praktiska tillämpningen kan 
visserligen redan pågående samhällsvard i dessa fall ofta fortgå till dess 
samfällda barnavårdsnämnden kan fatta beslut. Denna möjlighet är dock 
s våran vändbar beträffande samhällsvårdsärende enligt 31 § Bvl, då er
forderligt samtycke återkallas och då beslutanderätten om samhällsvår-
dens avslutande delegerats. Av förarbetena till Bvl kan ingenting utläsas 
om detta spörsmål, som kompliceras av att samhällsvården enligt 31 § 
Bvl skall kunna ensidigt upphävas, varigenom i dessa fall samhällsvården 
faktiskt upphör om inte fortsatt omhändertagande enligt 42 § tredje 
stycket beslutas. Om nu barnavårdsnämnden haft sammanträde nyligen 
och medgivande till samhällsvard enligt 31 § Bvl i vederbörlig ordning 
återkallas strax härefter, skall då vården upphöra för att omedelbart ef
terföljas av nytt samhällsvårdsärende enligt 29 § Bvl, om så erfordras? 
Erfordras fortsatt omhändertagande, bör sådant också kunna komma till 
stånd omgående. Bristen i 11 § Bvl, såvitt nu är i fråga, medför dock att 
genvägen över fortsatt omhändertagande stundom inte anses kunna be
gagnas utan samhällsvard enligt 31 § Bvl avslutas och nytt ärende med 
samhällsvard enligt 29 § Bvl kommer omedelbart till stånd genom beslut 
av ordföranden med stöd av 11 § Bvl. Oftast löses dock problemet på det 
sättet att ordföranden, då så erfordras, fattar beslut enligt 42 § tredje 
stycket Bvl som om 11 § Bvl medgåve detta. I princip beträds då en far
lig väg: var går den gräns som inte får överträdas även om ordförande 
eller barnavårdsnämnd skulle finna, att ett sakligt sett bättre resultat än 
enligt Bvl därigenom skulle erhållas? Av Bvl bör krävas, att den uttöm
mande reglerar de rättsliga grunderna för det praktiska barnavårdsarbe
tet. 

11 § Bvl ger klarhet om Bvl:s tillämpning beträffande alla barnavårds
ärenden — jämför de inledningsvis rubricerade ärenden — särskilt om 
paragrafen jämförs med 12 § Bvl om befogenhet för barnavårdsnämnd 
att med fullmäktiges samtycke delegera sin beslutanderätt i vissa ärende
grupper. Enligt 11 § Bvl kan ordföranden interimistiskt förordna barna
vårdsman enligt föräldrabalken och enligt 12 § Bvl kan delegation inte 
ifrågakomma beträffande vissa beslut enligt lagarna om allmänna barn
bidrag och om bidragsförskott. Bvl är alltså i princip tillämplig i a l l a 
de ärenden, i vilka det ankommer på barnavårdsnämnd att meddela be
slut. I annat fall hade ju inte bestämmelser utanför den centrala barna
vårdslagstiftningen behövt omnämnas. Det må anmärkas såsom förvå
nande, att inte området för ordförandes beslutanderätt i brådskande fall 
blivit än större, bl a så att han i avbidan på nämndens (delegations eller 
delegats) prövning kunde bifalla framställning om allmänt barnbidrag 
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och bidragsförskott liksom besluta om att sådant bidrag skall indras. Lag
stiftningen om dessa bidrag synes i vissa delar bära spår av möjlighet till 
automatiska beslut. 

11 § Bvl reglerar inte frågan om möjlighet för ordförande att i bråds
kande fall avge yttrande på barnavårdsnämndens vägnar, t ex i ärende 
som annan myndighet skall slutligt avgöra (jämför punkten 7:o) i upp
räkningen av barnavårdsnämndens åligganden; av intresse i detta sam
manhang är dessutom bl a besvärsärenden, där remisstiden är kort, och 
svar på anmaningar om kostnader i barnavårdsärenden). Praxis i dylika 
fall är minst sagt växlande, och här föreligger ofta sådana fall där ord
förande tvingas laga efter lägligheten. Många ordförande har förgäves 
sökt i förarbeten och kommentarer till Bvl efter anvisningar om »tele
fonsammanträde». 

12 § Bvl 

om reglerna rörande delegation av barnavårdsnämnds beslutanderätt 
torde vara alltför kontroversiell för att i detalj kunna behandlas. Man 
måste beklaga, att förarbetena till delegationsrätten ägnat så litet in
tresse åt formella synpunkter, något som kan ha medverkat till att praxis 
i kommunerna blivit så olika. 

De flesta ärenden kan indelas i beredning, beslut och verkställighet. 
12 § Bvl har avseende endast på beslutsförfarandet, något som ofta för
bises. Handräckning enligt 94 § Bvl kan exempelvis efter barnavårds
nämndens bemyndigande begäras även av annan ledamot i nämnden än 
ordförande och av befattningshavare i kommunens tjänst. För denna 
»delegation» erfordras intet fullmäktigebeslut. Detta ligger också i sa
kens natur, enär en kommunal nämnd som regel internt kan bestämma 
om utredningen av de ärenden, vilka skall handläggas av nämnden, och 
om verkställigheten av besluten. Att utredningen ( = beredningen) och 
verkställigheten i skilda avseenden reglerats för barnavårdsnämnd sam
manhänger med att visst mått av tvång stundom kan erfordras även 
härvidlag. Praxis i kommunerna är växlande i framför allt verkställig
hetsavseende, därvid — för att ta ett exempel — somliga barnavårds
nämnder på sammanträde behandlar varje samrådsärende beträffande 
ungdomsvårdsskoleelevs vård inom kommunen under det att andra bar
navårdsnämnder låtit respektive fullmäktige i detalj ge medgivande till 
varje agerande av ledamot eller tjänsteman i barnavårdsärende, som 
skulle ha kunnat bli föremål för bedömning i något avseende av barna
vårdsnämnd. Lagstiftaren hade underlättat ett ändamålsenligt delega-
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tionsinstitut inom barnavården, om hänvisning till 45 § andra stycket a) 
kommunallagen ägt rum i Bvl (angivna lagrum kan komma att änd
ras, så att suppleant kan inväljas i avdelning). 

Bestämmelser om rätt för barnavårdsnämnd att erhålla handräckning 
för hämtning till förhör eller läkarundersökning samt vid hembesök åter
finns i 17 och 18 §§ Bvl, 63 och 95 §§ Bvl stadgar om polishandräckning 
för att vinna tillträde till barnavårdsanstalt respektive om biträde av po
lismyndighet för delgivning av kallelser, beslut och andra meddelanden 
enligt Bvl. Den ovan refererade 94 § Bvl anger de ö v r i g a fall, i vilka 
polishandräckning skall kunna påkallas av barnavårdsnämnd. Märkligt 
är att endast sistnämnda paragraf öppnar möjlighet för »delegation» av 
barnavårdsnämndens beslutanderätt om verkställigheten. Förarbetena 
till stadgandena om delegation och om polishandräckning ger intet be
lägg för att beredningen av barnavårdsnämnds ärenden bör ske under 
större medverkan av samfällda barnavårdsnämnden än förhållandet tyd
ligen kan vara beträffande verkställigheten av beslut i ärendena. Skillna
den torde sammanhänga med att delegationsinstitutet inte tillräckligt 
skärskådats utifrån mera kommunalrättsliga aspekter. 

17 § Bvl 

stadgar bl a befogenhet för barnavårdsnämnd att själv utdöma vite, som 
kan ha föreskrivits i kallelse enligt 15 eller 16 §§ Bvl. För vad barna
vårdsnämnder har att iaktta i anledning av bestämmelserna om viten re
dogörs i bl a Råd och Anvisningar nr 133 sid 58 f. I detta sammanhang 
kan erinras om ett stadgande om vite i nykterhetsvårdslagen. Enligt den
na lags 71 § tillfaller viten kommunens kassa, något som inte är förhål
landet med de viten som barnavårdsnämnd kan utdöma. Bestämmelserna 
om redovisning och kontroll av böter och viten är långt ifrån klara i vad 
avser sådana viten som administrativ myndighet utdömer. Enligt praxis 
sker ingen central kontroll av de eventuella saköreslängder som nykter
hetsnämnder för. 

Förarbetena till Bvl ger ingen klarhet i frågan om saköreslängders fö
rande för barnavårdsnämnder eller om någon skillnad avsetts att bli till-
lämpad mellan barnavårdsnämnder och nykterhetsnämnder beträffande 
redovisningen av tillämpningen av motsvarande paragrafer. 

Beträffande viten och andra tvångsmedel under barnavårdsärendes be
redning ger förarbetena till Bvl inga positiva aspekter utifrån tilltänkta 
samförståndslösningar. Det förhållandet att barnavårdsnämnd har vissa 
maktmöjligheter kan ju ofta leda till att klient finner med sitt intresse 
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förenligt att frivilligt bidra till beredningen. Sådana överväganden kan 
ha varit självklara för barnavårdskommittén, varför dylika aspekter läm
nades därhän i deras arbete. Är de lika självklara för dem som sysslar 
med det praktiska barnavårdsarbetet? 

25 § Bvl 

anger de fall, i vilka barnavårdsnämnd har att ingripa för att skydda un-
deråriga mot olämplig uppväxtmiljö eller för att tillrättaföra underåriga 
som brister i anpassning till omgivningen eller samhället. Paragrafen äger 
tillämpning såväl vid förebyggande åtgärder enligt inledningsorden som 
vid omhändertagande för samhällsvård enligt 29 § Bvl, något som bör 
observeras men inte alltför mycket hårddras så att »samma skäl» förmo
das föreligga för förebyggande åtgärder och för omhändertagande. (Se 
klarläggande beträffande sistnämnda förmodande H Romander: Barna
vård och Ungdomsskydd 1964: 4.) Vid tillämpning av 25 § Bvl — i för
ening med antingen 26 § Bvl eller 29 § Bvl — skall iakttas att man bör 
hålla isär, å ena sidan, förutsättningarna över huvud taget för ingripan
de enligt Bvl i enskilda fall och, å andra sidan, valet av åtgärd i det en
skilda fallet då ingripande bedömts kunna äga rum. (Se även påpekande 
inledningsvis om frasen »vara i behov av särskilda tillrättaförande åtgär
der från samhällets sida», vilken fras tynger protokollskrivningen). 

Hjälpåtgärder och »liknande åtgärder» med samtycke av underårig 
och hans föräldrar skall enligt förarbetena till Bvl kunna vidtas även om 
förhållanden som avses i 25 § Bvl inte är för handen. Detta gäller enligt 
andra lagutskottet »uppenbarligen», trots att inledningen i såväl 25 § 
Bvl som 26 § Bvl kan synas utsäga motsatsen. Inledningen till de båda 
paragraferna anger dock allenast barnavårdsnämnds skyldigheter i de 
fall 25 § Bvl är tillämplig, varför hjälpåtgärder i samförståndsfallen inte 
berörs i 4 kap Bvl; i annat sammanhang — allmän ungdomsvård och all
mänt förebyggande åtgärder — »tillråddes åtgärder» beträffande dem 
som kan anses vara särskilt utsatta för risk att utvecklas ogynnsamt (3 § 
Bvl). Då emellertid endast motiven tillråder åtgärder — 3 § Bvl stadgar 
att barnavårdsnämnd »har att göra sig väl förtrogen med» bl a angivna 
ungdomsgrupp — är Bvl långt ifrån lättillgänglig i denna del, och frågan 
inställer sig osökt: var går gränsen för vad barnavårdsnämnd kan vidta 
utan anvisning av Bvl men med samtycke av dem åtgärder kan avse? 
Inte utan anledning kan ifrågasättas om Bvl i den del, varom nu är frå
ga, borde haft ett stadgande i analogi med 13 § socialhjälpslagen. Detta 
lagrum anger att »i andra fall än som avses i 12 § må socialhjälp medde-
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las enligt grunder, som kommunens fullmäktige äga bestämma, eller, om 
sädana grunder inte fastställts, efter vad socialnämnden prövar erforder
ligt.» Denna synpunkt saknar inte betydelse ; särskilt för frågan om even
tuell tillämpning av 26 § sista stycket Bvl om ekonomisk hjälp som er
fordras för hjälpåtgärd, meddelad eller tillrådd i fall då 25 § Bvl inte är 
tillämplig förligger oklarhet om Bvl:s intentioner. Detta framgår bl a av 
Elsa Malmroths inlägg i Barnavård och Ungdomsskydd 1964: 2: »Na
turligtvis var det inte lagutskottets mening, att vid sidan om socialhjäl
pen härmed skulle skapas möjligheter till en ny ekonomisk hjälpform helt 
frikopplad från 25 §. Men en barnavårdsnämnd som vill vara generös 
kan tolka dess yttrande ganska fritt och då är man inne på olyckliga vä
gar». Detta uttalande bemöts av H Romander i Barnavård och Ung
domsskydd 1964: 4. Romander anför följande, här delvis spärrat för att 
särskilt fästa uppmärksamheten på ordvalet: »En s å d a n t o l k 
n i n g ä r u p p e n b a r l i g e n i n t e t i l l å t e n . D e t t a b e h ö 
v e r e m e l l e r t i d i n t e u t e s l u t a , att ekonomiskt bistånd läm
nas i b e g r ä n s a d o m f a t t n i n g . Om en barnavårdsnämnd t ex 
i rent förebyggande syfte förmår föräldrarna till ett barn att låta detta 
undergå viss läkarbehandling, s y n e s d e t r i m l i g t att nämnden 
med t i l l g ä n g l i g a m e d e l vid behov skall kunna bestrida kostna
derna för undersökningen. D e t k a n i n t e v a r a r a t i o n e l l t att 
socialnämnden skall behöva inkopplas, bara därför att sådant missför
hållande som avses i 25 § ä n n u i n t e kan påvisas». Man frågar sig 
dock varför inte ett sådant uttalande som det anförda direkt kan hänsyf-
ta på stadgande i Bvl, utvisande att hjälpåtgärder enligt 26 § 1 med 
samtycke av den åtgärden avser kan vidtas även om förhållande som av
ses i 25 § inte är för handen. Med den tolkningsmetod som använts av 
Romander kan barnavårdsnämnderna för övrigt komma långt på den 
väg som Elsa Malmroth bedömer vara olycklig. För att ta endast två 
exempel må följande långt ifrån opraktiska exempel anföras. 
1 :o) Kan f o r t l ö p a n d e understöd beslutas åt underårig med stöd 
av 44 § Bvl om det inte är rimligt att koppla in socialnämnden beträf
fande en f d omhändertagen, för vilken det är rationellt att i begränsad 
omfattning — i förhållande till vad tidigare utgått i fosterlega o d — 
bekosta erforderliga medel för yrkesutbildning o d? 

2:o) Kan ekonomiskt bistånd utgå för kostnader som indirekt föranleds 
av vad barnavårdsnämnd tillrått? (Exempel på sådana kostnader är 
tandvård och fickpengar, erforderliga med hänsyn till att barnavårds
nämnd tillrått yrkesutbildning eller lärlingsanställning, som avsevärt 
minskar den underåriges egna inkomster.) 
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Exemplen skulle kunna vara åtskilliga beträffande den oklarhet, var
om nu är fråga. 

26 § Bvl 

ger, utöver vad ovan anförts i samband med behandlingen av 25 § Bvl, 
anledning till bl a påpekandet, att det av lagtextens lydelse kan vara 
oklart om en förebyggande åtgärd i ett ärende senare kan kompletteras 
med annan sådan åtgärd utan att nytt ärende faktiskt föreligger. En över
vakad kan exempelvis visa sig erfordra hjälpåtgärder, varning eller före
skrifter för att övervakningen på lång sikt skall vara ändamålsenlig. Av 
8 § övervakningskungörelsen framgår emellertid att nytt beslut av bar
navårdsnämnd kan ifrågakomma beträffande underårig som redan i 
ifrågavarande ärende erhållit en förebyggande åtgärd. Detta borde ha 
framgått av motiven till 26 § Bvl, vilka härutöver bl a, såsom anförts i 
anslutning till behandlingen av 25 § Bvl, skulle allsidigt ha klarlagt bar
navårdsnämndens möjligheter såsom led i den allmänt förebyggande 
verksamheten, särskilt då samtycke lämnas till åtgärd av den åtgärden 
avser. Då Bvl skall vara lättläst, lättbegriplig och överskådlig — i syfte 
att komparativa studier och analogislut i görligaste mån skall kunna 
undvikas — borde för övrigt 26 § Bvl ha utformats på annat sätt. Som 
det nu är erfordras stor vana vid bedömning av juridiska spörsmål för 
att klarlägga paragrafens verkliga mening, i den mån detta nu är möj
ligt. Om 26 § sista stycket Bvl skall vara lika obestämd till sitt innehåll 
som 13 § socialhjälpslagen, borde detta ha uttalats. 

30 § Bvl 

om institutet omhändertagande för utredning kan i förstone synas vara 
klar. En oklarhet är dock om omhändertagande för utredning kan äga 
rum beträffande någon som redan är omhändertagen enligt 31 § Bvl el
ler någon som är omhändertagen enligt 29 § Bvl av anledning som avses 
i 25 § a) Bvl och behöver intas på ungdomsvårdsskola (se sid 3 f i 
Råd och Anvisningar nr 160). I Bvl kan svar på tolkningsproblem i den
na del inte sökas med hänsyn till att Bvl utgår från att omhändertagande 
för utredning i vissa ärenden under utredningstiden föregår beslut om 
antingen förebyggande åtgärder (26 §) eller omhändertagande för sam-
hällsvård (29 §) och att omhändertagande för samhällsvård enligt 31 § 
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är något helt annat, nämligen en social hjälpform, i princip inte tillämp
lig om förutsättning finns för ingripande med stöd av 25 § a) eller b) . 
Oklarheten om rätta tillämpningen av 30 § Bvl beträffande redan om
händertagna har förorsakat många barnavårdare åtskilligt huvudbry, 
något som kunde ha förebyggts genom mera fyllig lagtext och vägledan
de motiv. I detta sammanhang finns skäl att framhålla att sådana oklar
heter, varom här är fråga, indirekt medför att erforderliga åtgärder för 
underårig kommer alltför sent. (Kritik mot barnavårdsnämnder i fråga 
om alltför sena ingripanden kommer oftast från dem som har möjlighet 
att påverka lagskrivningen.) 

31 § Bvl 

stadgar om samhällsvård åt värnlösa och nödställda m fl vårdbehövande 
barn. Denna form av samhällsvård är en social förmån, varpå de enskil
da äger göra anspråk. Beträffande omhändertagande av nödställda samt 
sjuka och svaga barn (31 § andra stycket Bvl) skall dock tillses, att gräns
dragningen mot samhällsvården enligt 29 § Bvl noga iakttas. Om förut
sättning finns för ingripande med stöd av 25 § a) eller b) Bvl kan såle
des 31 § Bvl inte lagligen tillämpas, något som direkt framgår av den in
skjutna satsen i lagrummets andra styckes inledning. 

Ovanstående, enligt motiven till 31 § Bvl helt klara ställningstagande, 
får dock en grundstöt i motiven till 34 § andra stycket Bvl. Sistnämnda 
lagrum avhandlar fall, i vilka omhändertagens barn skall omhändertas 
för samhällsvård enligt 31 § Bvl och den omhändertagna modern är in
tagen på anstalt. Bland de anstalter som här kan komma i fråga nämns i 
motiven sjukhus, bambördsanstalter, mödrahem, fångvårdsanstalter och 
ungdomsvårdsskolor. Beträffande blivande moder som är intagen på 
ungdomsvårdsskola och som inte bedöms kunna utskrivas därifrån för 
att ta hand om sitt barn, borde 25 § a) böra tillämpas och ett omhän
dertagande av hennes barn alltså böra ske enligt 29 § Bvl. Om ett om
händertagande i dylikt fall sker enligt 31 § Bvl kompliceras förhållandena 
om modern (efter utskrivmng från ungdomsvårdsskola) återkallar sitt 
samtycke till samhällsvården rörande hennes barn. Vid ifrågasatt till-
lämpning av 42 § tredje stycket Bvl (fortsatt omhändertagande) kan 
modern med fog göra gällande, att hennes förhållande blivit bättre än 
vid tiden för barnets omhändertagande o c h d å b e f a n n s 25 § 
B v l i n t e t i l l ä m p l i g . Enklast från såväl teoretiska som prak
tiska synpunkter hade varit att låta 31 § Bvl bli begagnad i samför
ståndsfallen, även om 25 § Bvl vore tillämplig, och ta konsekvenserna av 
detta ställningstagande i övriga paragrafer. 
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32 § Bvl 

anger, bl a, att beslut angående omhändertagande för samhällsvård för
faller, om beslutet inte börjat verkställas inom sex månader från den dag 
då det vann laga kraft. Avsikten med detta stadgande är att förhindra 
beslut om »villkorligt anstånd» beträffande samhällsvård. Beslut om 
samhällsvård s k a l l alltid bringas i verkställighet u t a n o n ö d i g t 
d r ö j s m å l ; yttre hinder — såsom sjukdom, avvikande, placeringssvå
righeter eller liknande — kan emellertid stundom fördröja verkställighe
ten, varför någon tidsgräns måste finnas; denna tidsgräns har alltså be
stämts till sex månader. 

Fråga uppstår emellertid om vilken betydelse angivna tidsgräns bör ha 
beträffande andra samhällsvårdsärenden än sådana, vari verkställighet 
inte kommit till stånd. Det mest vanliga problemet må exemplifieras. En 
för samhällsvård omhändertagen, som inte anses färdigbehandlad, får 
återvända till sin gamla miljö utan att beslut kommer att fattas om vill
korligt (eller slutligt) upphörande av samhällsvården; anledningen till 
återplaceringen kan vara permission, som successivt förlängs, omöjlighet 
för enskilt hem att fortsättningsvis medverka i samhällsvården, utskriv
ning från ungdomsvårdsskola eller liknande (jämför Råd och Anvis
ningar nr 167 sid 14 f ) ; att intet beslutas om samhällsvården behöver 
inte innebära någon försummelse. Fråga uppstår härefter om samhälls
vården skall anses vara förfallen efter sex månaders placering i den gam
la miljön. Besvaras denna fråga jakande, bör nytt beslut om samhälls
vård ifrågakomma om den underårige på nytt måste skiljas från sin mil
jö. Besvaras frågan nekande kommer vid beslut om att samhällsvården 
faktiskt skall återupptas den ärendet rör att berövas besvärsmöjlighet be
träffande beslutet. Alla skäl talar för att 32 § Bvl analogivis tillämpas, 
särskilt som det torde vara omöjligt att i alla de fall, varom här kan bli 
fråga, besluta om att samhällsvården skall villkorligt upphöra. Utan be
tydelse torde härvidlag vara att Bvl saknar stadgande om permission från 
placering under samhällsvård liksom om övervakning under sådan per
mission. 

34 § Bvl 

behandlar reglerna om vilken barnavårdsnämnd som är skyldig att ingri
pa med åtgärder enligt 4 kap Bvl. Paragrafen har berörts ovan i samband 
med synpunkter på 3 i § Bvl. I 34 § tredje stycket Bvl anges att ärende, 
som avses i paragrafen må överflyttas till annan barnavårdsnämnd, om 
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denna samtycker. Denna regel kompletterar 27 § tredje stycket Bvl (över
flyttning av behörighet att ändra eller upphäva föreskrift) och 28 § 
fjärde stycket Bvl (överflyttning av tillsyn över övervakning) samt 35 § 
tredje stycket Bvl (överflyttning av befattning med omhändertagen). I 
det praktiska barnavårdsarbetet frågar man sig dock om Bvl genom nu 
angivna regler uttömmande har behandlat frågan om överflyttning av 
ärende eller om barnavårdsnämnder vid enighet kan gå utanför de reg
ler om överflyttning som anges i Bvl, t ex så att ärende enligt 6 kap Bvl 
kan överflyttas, varigenom exempelvis tillsyn över övervakning överflyt
tas i samband med att den övervakade, dvs den, för vilken förordnande 
meddelats om villkorligt upphörd samhällsvård, flyttar till annan kom
mun. 

35 § Bvl 

anger bl a s y f t e t med samhällsvård, vare sig den beslutats enligt 29 § 
Bvl eller 31 § Bvl. Enligt lagrummets första stycke skall den som omhän
dertagits för samhällsvård erhålla god vård och fostran samt den utbild
ning som hans personliga förutsättningar och övriga omständigheter på
kallar. Av 36 § andra stycket och (indirekt) av 40 § första stycket Bvl 
framgår, att omhändertagen skall stå under »erforderlig uppsikt» något 
som bör innefattas i samhällsvårdens syfte. Att tillgodoseende av sam-
hällsvårdens syfte fortlöpande krävs under samhällsvårdens bestånd in
skärps ytterligare i 39 § Bvl om tillsyn i fråga om andra omhändertagna 
än elever vid ungdomsvårdsskolorna. Syftet med samhällsvarden är så
ledes helt klart enligt Bvl. I Bvl saknas dock definition på ä n d a m å 
l e t med samhällsvarden, något som ofta i sak är av mindre betydelse 
med hänsyn till att det av förarbetena framgår att samhällsvård skall 
pågå så länge behov härav föreligger och lagliga möjligheter därför är 
för handen. En legal definition av ändamålet med samhällsvård skulle 
emellertid av flera anledningar vara upplysande, särskilt för tolkningen 
av 42 § Bvl. 

42 § Bvl 

och övriga paragrafer i 6 kap Bvl om samhällsvårdens upphörande 
Enligt sist angivna lagrum skall samhällsvarden förklaras avslutad så 
snart ändamålet med vården får anses uppnått. (Här bortses från de fall 
då viss ålder eller återkallande av samtycke till samhällsvarden skall med
föra vårdens avslutande). För många torde påstådd diskrepans mellan 
syfte och ändamål vara en strid om påvens skägg; för många barnavår
dare torde det också vara svårt att förstå, att samhällsvarden av en un-
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derårig måste förklaras vara avslutad till följd av bortfall av den om
ständighet som föranlett omhändertagandet — t ex en misshandlande 
fader avlider — trots att den underåriges vård, fostran eller utbildning 
genom barnavårdsnämnds försorg inte realiserats och trots att man måste 
beklaga den underårige om samhällsvården upphör. Att syfte och ända
mål stundom kan sammanblandas kan te sig naturligt utifrån i och för 
sig riktiga ö n s k n i n g a r att ge omhändertagna fullgod vård. Vård-
nadshavares utövande av föräldramyndigheten får dock inte trädas för 
när i vidare mån än 25 § Bvl medger. 44 § Bvl måste ofta i dessa fall be
gagnas (se exempel under avslutningen till behandlingen av 25 § Bvl). 
I 43 § första stycket ges exempel på sammanblandningen av syfte och 
ändamål. Enligt lagrummet må villkorligt upphörd samhällsvard när som 
helst återupptas, om så erfordras för att uppnå dess syfte. Avsikten med 
stadgandet lär knappast vara den, att återupptagande av samhällsvard 
— dvs i sak skiljande på nytt av underårig från dennes hemmiljö — skall 
kunna ske utan att tillräckliga skäl för nytt ingripande föreligger (25 § 
och 29 § Bvl analogt tillämpliga) ; i stället för »syfte» borde alltså »ända
mål» ha angetts lagrummet, något som skulle ha underlättat förståelsen 
av 6 kap Bvl. 

47 § Bvl 

stadgar om bl a allmänt tillståndstvång beträffande varje tilltänkt foster
barn. Då barnavårdsnämnd erhåller kännedom om att någon, som har 
sitt hem i kommunen, önskar ta emot fosterbarn — eller redan tagit emot 
fosterbarn utan att begära tillstånd — skall nämnden alltså utan dröjs
mål företa den utredning som kan erfordras för prövning, huruvida bar
net kan tillåtas bli fostrat i det berörda hemmet. Beträffande det all
männa tillståndstvånget i fråga om fosterbarn gäller som bekant tre un
dantag, nämligen dels omhändertagna som placeras i den egna kommu
nen (47 § tredje stycket Bvl), dels befrielse för visst hem (53 § Bvl), dels 
ock av Stockholms stads barnavårdsnämnd omhändertagna barn (1 § 
kungörelsen angående undantag i vissa fall från bestämmelserna i 47— 
49 och 59 §§ Bvl, SFS 1960: 722). Med den tolkning 53 § Bvl erhållit 
(se härom nedan) uppstår stundom svårigheter i de ärenden där hem 
av barnavårdsnämnd bedömda såsom olämpliga vill ta emot psykiskt ef
terblivna barn eller s k sommarbarn. Även i dessa fall skall självfallet be
svärsmöjlighet föreligga för den ärendet rör, även om inte ansökan eller 
förfrågan avser visst barn; 51 § Bvl om förbud att ta emot s k vistelse
barn förbises nämligen alltför ofta i dessa sammanhang. 
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48 § Bvl 

må här behandlas för att visa e t t exempel på vart man kan nå genom 
»illvillig» tolkning av Bvl. Paragrafen stadgar i tredje stycket, att foster
föräldrar inom en vecka skall anmäla till barnavårdsnämnden om foster
barn avlidit eller fosterbarnsförhållandet eljest upphört av annan an
ledning än att barnavårdsnämnden ingripit. Detta stadgande ersätter ti
digare bestämmelse om skyldighet för barnafostrare att anmäla foster
barnets död eller bortlämnande och har i form hämtats från barnavårds
kommitténs förslag. Med den formella tolkning som i andra avseenden 
blivit tillämplig i avseende å Bvl kan ifrågasättas, om meningen är att 
fosterföräldrar skall anmäla till barnavårdsnämnden, när deras foster
barn fyller sexton år, något som innebär att fosterbarnsförhållandet upp
hör. Detta har självfallet inte avsetts! Som ett kuriosum anges, att upp
såtlig försummelse att fullgöra bl a angivna anmälningsskyldighet kan 
straffas med dagsböter enligt 88 § första stycket Bvl; denna bestämmelse 
torde dock i detta sammanhang aldrig aktualiseras med hänsyn till att 
åtal enligt 92 § första stycket Bvl förutsätter anmälan från vederbörande 
barnavårdsnämnd eller tillsynsmyndighet. 

I paragrafens andra stycke stadgas om skyldighet för fosterföräldrar att 
anmäla flyttning till barnavårdsnämnden. Sker flyttningen till annan 
kommun, skall avflyttningskommunens barnavårdsnämnd underrätta 
barnavårdsnämnden i inflyttningskommunen. Man har anledning att 
förmoda, att avflyttningskommunens barnavårdsnämnd också underrät
tar vederbörande befattningsnämnd i de fall barnet är omhändertaget för 
samhällsvård och en tredje barnavårdsnämnd alltså är den som i detta 
hänseende är engagerad. Men varför kunde inte om sådan underrättelse 
erinras i Bvl? Om kommentarer till Bvl förbiser denna möjlighet, må det 
vara förlåtligt om barnavårdsnämnder också glömmer. 

50 § Bvl 

tillägger barnavårdsnämnd befogenhet att ingripa mot skadliga foster
barnsförflyttningar. Behörighet att besluta tillkommer barnavårdsnämn
den i den kommun där fosterhemmet ligger, något som visas av rättsfall, 
refererat i bl a Barnavård och Ungdomsskydd 1962: 1 (Omhändertagna 
fosterbarn och 50 § barnavårdslagen). 

För samhällsvård omhändertagna fosterbarn har inte undantagits från 
tillämpningsområdet för 50 § Bvl. Behov av att meddela förflyttningsför
bud beträffande dessa fosterbarn föreligger aldrig, enär den barnavårds
nämnd, som har befattningen med fosterbarnet, är bestämmande i frågan 
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om var fosterbarnet skall erhålla vård, fostran och utbildning. I de fall 
då samhällsvården skall förklaras avslutad i anledning av föräldrarnas 
begäran kan dock finnas sådana ärenden där, å ena sidan, fortsatt om
händertagande enligt 42 § tredje stycket Bvl inte lagligen kan beslutas 
men, å andra sidan, det är påkallat att meddela föräldrarna förbud en
ligt 50 § Bvl att flytta barnet från det hem där det är placerat. I dessa 
undantagsfall får en barnavårdsnämnd besluta i anledning av föräldrar
nas begäran om samhällsvårdens upphörande — d e t t a f ö r f ö r ä l d 
r a r n a p o s i t i v a b e s l u t f a t t a s a v d e n n ä m n d s o m 
h a r b e f a t t n i n g e n m e d f o s t e r b a r n e t — under det att 
en annan nämnd får besluta om förbudet att flytta barnet från foster
hemmet — d e t t a f ö r f ö r ä l d r a r n a n e g a t i v a b e s l u t 
f a t t a s a v d e n n ä m n d s o m h a r t i l l s y n e n ö v e r fos
t e r h e m m e t . Det är svårt att tro, att föräldrarna lätt kan förstå det
ta agerande av två barnavårdsnämnder. (Se om det praktiska förfaran
det vid tillämpning av 39 § Bvl i vissa ärenden som rör underariga över 
sexton år Råd och Anvisningar nr 167 sid 13 f. Vad där anförs kan ofta 
gälla vid samtidig tillämpning av 39 och 49 §§ Bvl då 39 § skall utövas 
effektivt och fosterbarnsinspektören är lämplig att medverka härtill.) 

Enligt kungörelsen angående undantag i vissa fall från bestämmelserna 
i 47—49 och 59 §§ barnavårdslagen (SFS 1960: 722) skall bl a tillsyn 
enligt 49 § Bvl beträffande av Stockholms stads barnavårdsnämnd om
händertagna barn utövas av denna barnavårdsnämnd, även om barnet 
är placerat i annan kommun än Stockholm. I de fall fråga uppkommer 
om tillämpning av 50 § Bvl beträffande omhändertaget barn i lands
orten ställs barnavårdsnämnden i placeringskommunen inför uppgiften 
att fatta beslut — ofta av livsavgörande betydelse för barnet i fråga — 
utan att tidigare ha haft med ärendet att skaffa. Fråga är om denna 
konsekvens varit avsedd. Enklast hade varit att låta Stockholms stads 
barnavårdsnämnd i samråd med placeringskommunens barnavårds
nämnd vara beslutande även enligt 50 § Bvl i dylika fall. 

Vad sist härovan anförts om det lämpliga i att Stockholms stads bar
navårdsnämnd finge att besluta om förbud enligt 50 § Bvl beträffande 
f d omhändertagna barn, varöver nämnden utövat fosterbarnstillsyn 
oaktat barnet varit placerat utanför Stockholm, är i sak kritik mot gäl
lande bestämmelser. Denna kritik må kompletteras med följande syn
punkter beträffande föräldrars eller annan vârdnadshavares tillfälliga 
umgänge med barn, beträffande vilket 50 § Bvl kan bli tillämpligt. 

En barnavårdsnämnd bör självfallet inte meddela förflyttningsförbud 
enligt 50 § Bvl i andra fall än då anledning därtill förekommer. Som 
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regel bör en tänkt förflyttning vara aktuell innan förbud meddelas. Om 
en tillfredsställande lösning kan åstadkommas utan att beslut medde
las, bör sådan lösning eftersträvas. I de fall beslut meddelas att gälla 
tills vidare — vilket beslut kan gälla lång tid innan det efter besvär blir 
fastställt eller innan det av barnavårdsnämnden blir upphävt — kan 
emellertid efter någon tid tillfälligt umgänge bli aktuellt, t ex så att 
barnet under något veckoslut eller någon helg på försök får vistas hos 
den eller dem förflyttningsförbudet avser. Få barnavårdsnämnder torde 
vara benägna att utan stöd i lag för en kortare tid upphäva sitt tidigare 
fattade beslut enligt 50 § Bvl med hänsyn till att svårigheter kan upp
komma om föräldrar eller annan vårdnadshavare inte på angiven dag 
återlämnar barnet. Ofta torde sådant tillfälligt umgänge vara lämpligt 
för sådana barn, varom här är fråga, därest det på förhand görs klart 
för alla parter att vistelsen är tidsbestämd. 50 § Bvl borde därför kanske 
böra kompletteras med ett stadgande i analogi med 41 § andra stycket 
Bvl, i vilket lagrum regleras barnavårdsnämnds rätt att träffa avgöran
de beträffande föräldrars rätt till umgänge med omhändertagna. Under 
den tid förbud enligt 50 § Bvl gäller, är ju barnet på visst sätt »omhän
dertaget». En komplettering av 50 § Bvl i denna del torde böra för
anleda komplettering av 95 § Bvl beträffande möjlighet till handräck
ning även avseende inte omhändertagna barn; vetskapen om att barna
vårdsnämnd äger rätt att påkalla handräckning av polis är ofta skäl nog 
för en enskild att frivilligt foga sig i barnavårdsnämndens önskningar. 

53 § Bvl 

stadgar om möjlig befrielse i visst fall från skyldighet att söka tillstånd 
att ta emot fosterbarn och stå under tillsyn av barnavårdsnämnd beträf
fande emottaget fosterbarn. Enligt motiven till lagrummet har i åtanke 
varit de enskilda hem som införlivats med exempelvis ungdomsvårdssko
las eller sjukvårdsanstalts behandlings- och placeringsmöjligheter i d e n 
m å n h e m m e n s k u l l e a n s e s s o m f o s t e r h e m . Psykiskt 
efterblivna barn, utplacerade från särskola eller vårdanstalt, och ung
domsvårdsskoleelever kan dock aldrig vara fosterbarn vid placering 1 
familjevård, enär 7 kap Bvl orn fosterbarnsvård m m inte har avseende å 
dessa kategorier underåriga. Se härom exempelvis Råd och Anvisningar 
nr 149 sid 5 f. Paragrafen är därför ägnad att vilseleda särskilt som 
restriktiv tolkning tillråds av densamma. 
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64§Bvl 
— som inleder 9 kap Bvl om ungdomsvårdsskolor — stadgar bl a att sta
ten inrättar och driver ungdomsvårdsskolor, vilka har till ä n d a m å l 
att bereda vård, fostran och utbildning åt dem som omhändertagits för 
samhällsvård och i n s k r i v i t s som elever vid skolorna, och att soci
alstyrelsen är centralmyndighet för skolorna och beslutar om inskrivning 
av elever vid dessa. 

I och för sig är det helt riktigt att begagna ändamål såsom term för 
vad som nu angetts om ungdomsvårdsskolorna. Av Bvl borde dock krä
vas ett klargörande av det specifika beträffande anledning till vård vid 
ungdomsvårdsskola. 36 § Bvl om placeringsalternativen vid omhänder
tagande utsäger intet om när och varför ungdomsvårdsskola bör ifråga-
komma. 1 § ungdomsvårdsskolestadgan anger inledningsvis ungdoms
vårdsskolornas uppgift vara att bereda eleverna vård, fostran och utbild
ning. Det synes som om lagstiftarna utgått från att den som skall syssla 
med Bvl också vet vad ungdomsvårdsskola är och när denna vårdform 
lämpligen bör ifrågakomma. I annat fall synes det vara oförklarligt att 
intet annat härom anges i Bvl än att den som omhändertagits för sam
hällsvård eller utredning av anledning som avses i 25 § b) må i n t a 
g a s i ungdomsvårdsskola (36 § första stycket). 

Termerna i n t a g n i n g i u n g d o m s v å r d s s k o l a och in-
s k r i v n i n g i s å d a n s k o l a — jämför ovan — vore förtjänta av 
en närmare redogörelse, något som här inte kan ifrågakomma. I korthet 
kan emellertid anges, att intagning i ungdomsvårdsskola bör anses inne
fatta inte blott inskrivning såsom elev vid sådan skola utan även intag
ning för observation och intagning under utredningstiden. Vid sistnämn
da båda intagningsformer begagnas i allmänhet inte ordet elev, något 
som uppmärksammats i ungdomsvårdsskolestadgan, vilkens 2 § andra 
stycket stadgar att vad som sägs om elev i stadgan skall i tillämpliga de
lar avse den som eljest är intagen i ungdomsvårdsskola. Om elever vid 
ungdomsvårdsskola avhandlas i flera paragrafer i Bvl (39—41 §§, 45 §, 
64—68 §§, 70 § och 94 §). Om i alla dessa paragrafer ordet elev skulle 
avse endast dem som inskrivits i ungdomsvårdsskola, saknas i flera hän
seenden bestämmelser rörande dem som eljest är intagna i ungdoms
vårdsskola. I Bvl stadgas nämligen ingenting om dem som intagits i 
ungdomsvårdsskola för observation eller under utredningstiden. Inte 
heller i ungdomsvårdsskolestadgan finns några bestämmelser om dessa 
underåriga i vidare mån än vad ovan angetts, dvs att vad som sägs om 
elev i stadgan skall i tillämpliga delar — vilka? — avse den som eljest äi 
intagen i ungdomsvårdsskola. I jämförelse med de brister som vidlåder 
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ungdomsvårdsskolestadgan från formella samt, och framför allt, mate
riella synpunkter saknar dock angivna brist på bestämmelser i Bvl varje 
praktisk betydelse. 

67 § Bvl 

anger när elev skall utskrivas från ungdomsvårdsskola. Bestämmelserna 
innebär i korthet, att utskrivning skall äga rum senast när elev fyller 
tjugoett år eller, om han omhändertagits för samhällsvård efter det att 
han fyllt aderton år, senast tre år efter omhändertagandet. Detta enligt 
paragrafens andra stycke, kompletteras med bestämmelser i paragrafens 
första stycke, innebärande att utskrivning skall ske tidigare, om 

a) ändamålet med vården får anses uppnått, eller 
b) eleven behöver vård, fostran eller utbildning, som bättre kan beredas 

på annat sätt än genom ungdomsvårdsskolas försorg, eller 
c) eleven enligt dom, som vunnit laga kraft mot honom, intagits i fång

vårdsanstalt. 
Även om punkterna a) och b) ovan vore förtjänta av en närmare 

analys, skall här uppmärksammas främst punkten c). Helt kort kan dock 
anmärkas, att hur än ändamålet med ungdomsvårdsskolevården definie
ras, saklig identitet ofta föreligger mellan punkten a) och punkten b). 
Enligt barnavårdskommitténs förslag skulle ett beslut om utskrivning 
från ungdomsvårdsskola endast innebära att eleven slutligt skulle lämna 
vården vid skolan, medan det skulle vara vederbörande barnavårds
nämnds sak att beträffande alla omhändertagna besluta angående sam-
hällsvårdens upphörande. Detta förslag godtogs inte, utan i Bvl gäller i 
stället enligt 68 § att samhällsvården som regel skall upphöra genom be
slut om utskrivning men att förordnande om att samhällsvården skall 
bestå kan meddelas i vissa fall i anslutning till utskrivningsbeslutet. 
Emellertid kan förordnande om fortsatt bestånd av samhällsvården med
delas vid varje utskrivning enligt 67 i Bvl, såvida eleven inte fyllt ader
ton år eller, om han omhändertagits efter det att han fyllt femton år, 
omhändertagandet har varat tre år. Till följd härav kan, i avsaknad av 
kompletterade bestämmelser om utskrivning i ungdomsvårdsskolestad
gan, ändamålet med vården vid ungdomsvårdsskola vara uppnått genom 
att eleven behöver vård, fostran eller utbildning, som bättre kan beredas 
på annat sätt än genom ungdomsvårdsskolas försorg. 

Till motivering av bestämmelsen i 67 § c) Bvl om utskrivning från 
ungdomsvårdsskola till följd av lagakraftvunnen dom på frihetsstraff 
som börjat verkställas gäller bl a a t t elev, som överförs till fång-
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vårdsanstalt för avtjänande av straff, inte bör vara inskriven vid ung
domsvårdsskola, a t t samhällsvården rörande sådan elev det oaktat bör 
kunna bestå, varigenom vederbörande barnavårdsnämnd senare kan vid
ta behandlingsåtgärder beträffande honom, o c h a t t hänsyn tagits 
till bl a ungdomsfängelsestraff som går i verkställighet utan hinder av 
att dom härom vinner laga kraft. 

67 § c) Bvl kan dock få säregna, inte avsedda konsekvenser genom att 
orden »mot honom» medtagits i lagtexten. Antag exempelvis att ung
domsvårdsskoleelev efter brott — under rymning eller vård utom skola 
— ådöms frihetsstraff av underrätt i det fall såväl åklagare som skolans 
styrelse bedömer fortsatt vård vid ungdomsvårdsskola adekvat och åtal 
ifrågakommit med hänsyn till skadeståndsfrågan, andra tilltalades lag-
föring eller annan liknande anledning. En strikt tillämpning av 67 § c) 
Bvl skulle i exemplet medföra att eleven, om han såsom häktad vore in
tagen i fångvårdsanstalt, genom nöjdförklaring — varigenom domen 
vinner laga kraft mot honom — skulle kunna framtvinga utskrivning 
från ungdomsvårdsskola. Härigenom skulle högre rätt inte kunna ådöma 
fortsatt samhällsvård genom ungdomsvårdsskolas försorg, såvida inte en 
barnavårdsnämnd förmåddes att föranstalta om ny intagningsansökan! 
En sådan konsekvens har inte avsetts. 

84 § Bvl 

stadgar i andra stycket att länsstyrelsens beslut i ärende som avses i 
4—9 kap länder till efterrättelse utan hinder av förd klagan. I anslut
ning till äldre rätt föreligger således inte blott laglig möjlighet för bar
navårdsnämnd att låta verkställa beslut om samhällsvård enligt 29 § 
Bvl utan även — formellt sett — laglig skyldighet att så förfara; vad 
nu sagts gäller även i de fall någon av dem ärendet rör anfört eller skall 
anföra besvär över länsstyrelsens beslut att fastställa barnavårdsnämn
dens beslut — vilket inte alltid innefattar förordnande jämlikt 22 § 
andra stycket Bvl om omedelbar verkställighet — och vid besvärens av
fattande har förbisetts inhibitionsmöjligheten. I de fall barnavårds
nämnd är mycket tveksam om lagligheten av sitt beslut om samhälls
vård samt motsättningar uppkommit mellan nämnden och dem ärendet 
rör synes i några aktuella fall vederbörande nämnd ha avvaktat Rege
ringsrättens utslag, därest inte ärendet påkallat omedelbart ingripande. 
Sådant ställningstagande, helt i linje med att den enskildes rättssäkerhet 
inte i onödan skall trädas för när, bygger dock på överväganden, vilka 
är mera inträngande i sakfrågan än dem som kommit till uttryck i för-
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arbetena till Bvl. Från rent praktiska synpunkter är det att beklaga, att 
Bvl inte innehåller formellt stadgande om skyldighet för länsstyrelse 
och/eller barnavårdsnämnd att pröva frågan om omedelbar verkställig
het skall äga rum av sådant utslag av länsstyrelse som innebär faststäl-
lelse av underställt beslut om samhällsvård enligt 29 § Bvl i de fall 22 § 
andra stycket Bvl inte tillämpats av barnavårdsnämnden vid tiden för 
dess beslut. 

Ovanstående lagrum har i detta sammanhang medtagits för att visa, 
att det praktiska barnavårdsarbetet med alla därunder påkallade ställ
ningstaganden i många avseenden skulle vinna på en mera utförlig och 
detaljerad lagstiftning. Den lättlästa, överskådliga och — i vissa avse
enden — lättbegripliga Bvl ger mången gång barnavårdsnämnderna 
inte den ledning som erfordras. I sista hand går detta ut över den en
skilde, som inte gagnas av osäkerhet hos den som skall hjälpa honom 
och som måste finna sig i att mycken tid åtgår för studium av lagtext, 
förarbeten och olika kommentarer — barnavårdsarbetet är självfallet 
något vida mer. 

95 § Bvl 

har behandlats i samband med kritik i visst avseende av reglerna om 
barnavårdsnämnds delegationsmöjligheter enligt Bvl. Här må endast på
pekas, att den i 95 § Bvl använda termen postdelgivning inte är sådan 
postdelgivning, varom stadgas i kungörelsen den 10 juli 1947 om delgiv
ning i mål och ärenden vid domstol (delgivningskungörelsen). Det ligger 
dock nära till hands att förmoda, att termen postdelgivning har samma 
innehåll i såväl Bvl som delgivningskungörelsen med hänsyn till bl a att 
95 § Bvl i andra stycket hänvisar till vissa paragrafer i 33 kap rätte
gångsbalken och att delgivningskungörelsen i lageditionen är införd un
der detta kapitel. (Det är dessutom svårt att sakligt motivera, varför 
inte delgivningskungörelsen gjorts direkt tillämplig i avseende å bl a de 
ärenden barnavårdsnämnd har att handlägga.) 

Beträffande 95 § Bvl bör dessutom kritiseras, att lagtexten direkt av
ser endast delgivning av kallelser, beslut och andra meddelanden e n-
1 i g t Bv l . Då barnavårdsnämnd har att handlägga ärenden enligt and
ra lagar — vilka inte alltid innehåller stadgande om möjlighet till bi
träde av polismyndighet — skulle problem kunna uppstå, om vederbö
rande polismyndighet i förekommnade fall av delgivningar alltför for
mellt prövade att barnavårdsnämnds framställning avser sådant, var
till biträde kan lämnas. Då 95 § Bvl — liksom övriga paragrafer i Bvl 
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om polishandräckning — direkt avser endast barnavårdsnämnds arbete 
enligt Bvl kan problem uppstå beträffande införskaffande av läkarintyg, 
delgivning av beslut o d i avseende å omhändertagna, för vilka plats sökts 
pä ungdomsvårdsskola eller vilka beretts plats på sådan skola ; i dessa fall 
uppdrar socialstyrelsen åt vederbörande barnavårdsnämnd att komplet
tera utredningen eller verkställa erforderliga delgivningar, och när polis
handräckning i något avseende måste påkallas, sker detta inte enligt 
Bvl utan enligt ungdomsvårdsskolestadgan eller enligt praxis. Det må 
dock understrykas att polismyndigheterna som regel visat stor förståelse 
för barnavårdsnämndernas arbete och beredvilligt lämnat önskat bi
träde. 

Negativ kritik 

ar sällan rolig, särskilt inte om den är helt fri från konstruktiva lös
ningar. Vad de senare beträffar må dock i detta sammanhang klart ut
sägas, att lagändringar i och för sig vore lätta att föreslå, om ändring i 
sakligt hänseende inte bedöms böra ske i avseende å 1960 års barna
vårdslagstiftningar. Värdet av lagändringar för att få bort oklarheter 
och förbiseenden bör dock vägas mot de nackdelar som alltid är för
bundna med ändringar. (Se härom nedan.) Vad härefter gäller frågan 
om negativ kritik alltid bör uppfattas enbart negativt kan följande i det
ta sammanhang vara tillräckligt för att i någon mån klargöra det syfte, 
som måhända kan ha undanskymts av förståeliga strävanden att inte 
göra framställningen alltför mångordig. 

Rättssäkerhetssynpunkter gör sig ofta gällande i barnavårdsarbetet 
och uppfattas inte sällan som hindrande från effektivitetssynpunkter. 
Formkrav uppställs även med hänsyn till administrationens krav. Varje 
socialarbetare som inte sysslar med enbart en mindre del av gällande 
arbetsrutiner, kommer i kontakt med otvivelaktigt relativt svåra juridiska 
avvägningsproblem, vilkas lösande på kort tid ställer honom inför svåra 
problem. Många av dessa problem synes honom vara säregna, något som 
leder honom att fortsätta sina teoretiska överväganden med hjälp av för
arbeten, olika Råd och Anvisningar o d. Även vetskapen om att pro
blemen är säregna och att exakta svar inte kan ges underlättar det prak
tiska arbetet. Envar som haft till uppgift att vara juridisk rådgivare åt 
barnavårdsnämnder vet att problemen är många — och säregna. 

Barnavårdsnämnderna utsätts ofta för kritik för bl a sena ingripanden 
i enskilda fall och för valhänt handlande i ärenden, som i efterhand i 
lugn och ro kan skärskådas utifrån olika mer eller mindre relevanta 
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aspekter. Envar som kritiserar barnavårdsnämnderna med anspråk på 
att bli tagen på fullt allvar — dvs kritiken, innefattande råd om framtida 
handlande, gör anspråk på att vara allsidig och klarläggande — bör ha 
fullt klart för sig vilka formella svårigheter barnavårdsnämnderna brot
tas med. Förteckningen på svårigheter ökar, om hänsyn tas även till det 
sakliga innehållet i Bvl. 

Även om många paragrafer i Bvl kritiserats, har därmed inte lagen i 
stort erhållit något bedömande. Det må vara tillräckligt att uttala, att 
Bvl bättre än exempelvis barnavårdskornmitténs förslag till ny barna
vårdslag är ägnad såsom underlag för barnavårdsnämndernas handlan
de och att få rättsområden torde vara lika svåra att skriva lag om som 
just barnavårdsområdet. En betygsättning av Bvl är helt beroende av 
de anspråk som ställs på lagen och på dem som skall handha densamma ; 
varje betygsättning i detta sammanhang saknar praktisk betydelse i och 
för sig. Ostridigt torde slutligen vara, att det är en ganska lätt uppgift 
att i efterhand kritisera en lagstiftning för olika oklarheter och förbi
seenden. Att sådan kritik sällan kommer lär nog sammanhänga med så
väl att få praktiker har tid att systematisera sina erfarenheter som, fram
för allt, att kritik lätt missförstås av dem som har andra intressen. Det 
nu i 1 § Bvl angivna syftet för samhällets vård av barn och ungdom kan 
självfallet gälla även teoretiska systematiseringar till ledning för barna
vårdsnämndernas representanter; det vittnar om enfald att ensidigt 
framhålla en av många sidor av barnavårdsarbetet, t ex de psykologiska 
relationerna i barnavårdsnämndernas arbete, och därvid — kanske av 
ren okunnighet om gällande bestämmelser — helt bortse från de lagliga 
möjligheter som Bvl meddelar i olika avseenden. Det som i sak främjar 
en gynnsam utveckling av de unga och goda uppväxtförhållanden i 
övrigt för dem är liksom all annan kvalificerad verksamhet ett lagarbete, 
där ingen medarbetare skall behöva ha intresse av att framhålla sitt 
fackintresse. 

Formella synpunkter 

skall dock inte heller undervärderas i det praktiska arbetet, något som 
gäller för både enskilds rätt och för god arbetsrutin för barnavårds
nämnderna. Ett i lag bestämt, formellt förfarande är en garanti för att 
den enskilde som berörs av barnavårdsärende får sin sak allsidigt belyst, 
oavsett anledningen till det ifrågasatta ingripandet. Ju mindre tid for-
malia och administration upptar tid för socialarbetaren, desto mera tid 
kan denne ägna åt sina klienter. Ju säkrare socialarbetaren känner sig 
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beträffande de formella kraven på honom, desto mera kvalificerat bar
navårdsarbete kan presteras. 

Bvl:s bestämmelser 

i olika avseenden bör kanske inte ändras enbart av den anledningen att 
en tids erfarenheter av lagens praktiska erfarenheter visar smärre behov 
av mindre justeringar. Ändringar i en lag är i sig själva ägnade att ska
pa, förvirring och osäkerhet hos dem som praktiskt handhar lagen. Be
hovet av ifrågasatta ändringar av formella skäl bör kanske övervägas i 
samband med sakliga bedömanden av erforderliga materiella ändringar; 
partiella reformer av barnavårdslagstiftningen kan dock bli erforderliga 
för att nå fram till sådana bestämmelser som bäst främjar »en gynnsam 
utveckling av de unga och goda uppväxtförhållanden i övrigt för dem». 
Önskningar om ändrad lagstiftning bör dessutom beakta pågående och 
kommande utredningar, vilka torde beröra barnavårdsarbetet. 

Om en enhetlig socialvårdslagstiftning 

motionerades vid höstriksdagen 1963. Som bekant har motionerna, så
vitt de avser frågorna om en enhetlig socialvårdslagstiftning och famil
jevårdsprincipens tillämpning, överlämnats till socialpolitiska kommit
tén för att beaktas vid dess fortsatta arbete. Frågan om en enhetlig so
cialvårdslagstiftning är en fråga på lång sikt. Om olika misstag i bar
navårdslagstiftningen i det praktiska arbetet är alltför hindrande, bör 
man söka verka för separata ändringar. I samband därmed torde böra 
övervägas om inte de olika socialvårdande lagarna borde begagna sam
ma terminologi så att utredningar, hjälpåtgärder och övervakning — för 
att ta några exempel — i stort sett innebure åtgärder av samma valör 
vare sig de beslutats av barnavårdsnämnd eller annan social nämnd. 
Genom sådana partiella reformer i de olika socialvårdslagarna kunde 
grunden läggas till vad senare kunde bli en enhetlig socialvårdslagstift
ning. Det må rent subjektivt anföras, att nykterhetsvårdslagen torde vara 
den lag som kan tjäna som förebild vid partiella reformer av andra so
cialvårdande lagar. 

1964 års bidragsförskottslagstiftning 

har genom sitt innehåll ställt barnavårdsnämnderna inför nya och svår
bedömbara avgöranden. På detta område kan dock förhållandena rela
tivt snart bli ändrade i samband med nya regler om fördelningen mel-
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lan stat och kommun av kostnaderna för verksamheten. N u r å d a n 
d e k o s t n a d s f ö r d e l n i n g h a r u t t r y c k l i g e n a n g i v i t s 
g ä l l a e n d a s t t i l l s v i d a r e . Utgifterna för bidragsförskotten 
skall, i den mån ersättning inte kunnat uttas av den underhållsskyldige, 
bestridas till tre fjärdedelar av staten och till en fjärdedel av vederbö
rande kommun. Statsbidrag beviljas såsom tidigare i efterhand genom 
ansökan till länsstyrelsen. I remissvar över socialpolitiska kommitténs 
förslag till ny bidragsförskottslag motsatte sig Kommunförbundet denna 
kostnadsfördelning. I princip borde inte kommunerna delta i finansie
ringen av bidragsförskotten i de fall återkravsrätt inte kunde göras gäl
lande mot de underhållsskyldiga, dvs i de fall fråga inte var om förskott 
på ett civilrättsligt underhållsbidrag. Att uppspalta bidragsförskotten i 
olika kategorier vore dock administrativt betungande, varför Kommun
förbundet ifrågasatte om inte bestämmelserna om bidragsförskott borde 
inflyta i allmänna försäkringslagen och hela verksamheten övertas av-
staten. Spörsmålet om kostnadsfördelningen mellan staten och kommun 
för bidragsförskotten aktualiserades även motionsvägen när bidragsför
skottslagen antogs av vårriksdagen 1964. A n d r a l a g u t s k o t t e t 
f a n n , l i k s o m m o t i o n ä r e r n a , a t t f i n a n s i e r i n g s r e g 
l e r n a b o r d e s e s ö v e r . U t s k o t t e t a n s å g s i g i n t e f ö r 
n ä r v a r a n d e k u n n a t a s t ä l l n i n g t i l l f r å g a n o m h u r 
o c h i v a d m å n k o s t n a d e r n a s k a l l f ö r d e l a s . Ä v e n 
f r å g a n o m y t t e r l i g a r e f ö r e n k l i n g a v a d m i n i s t r a 
t i o n e n b o r d e ö v e r v ä g a s . E n s å d a n u t r e d n i n g be
h ö v d e e n l i g t u t s k o t t e t i n t e s a m m a n k o p p l a s m e d 
ö v e r s y n e n a v k o s t n a d s r e g l e r n a i ö v r i g t . 

Barnavårdsmannalagstiftningen 

lär nog relativt snart bli föremål för en förutsättningslös utredning. I 
detta sammanhang kan dessutom erinras om frågan hur samhället skall 
komma till rätta med försumliga familjeförsörjare. Problemet har än mer 
aktualiserats i samband med att vårriksdagen 1964 avskaffade bestäm
melserna i socialhjälpslagen och barnavårdslagen om arbetsföreläggan
de och arbetshem. Riksdagen beställde härvid i det gillade utskotts
utlåtandet en särskild utredning om andra åtgärder för att komma till 
rätta med tredskande försörjare. Denna fråga kan alltså framdeles få 
sin lösning. 

Kommunförbunden har i skrivelse i mars 1965 hos Konungen anhållit 
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om att frågan rörande barnavårdsmannainstitutionen snarast måtte bli 
föremål för en allsidig prövning. I yttrande över betänkandet med för
slag rörande översyn av reglerna om fastställande av faderskapet till 
barn utom äktenskap och därmed sammanhängande frågor (SOU 
1965: 17) erinrade Kommunförbundet om denna framställning och ut
talade därvid bl a följande: »Det förtjänar att påpekas, att utrednings
mannens överväganden om lämpliga regler för fastställande av fader
skap till barn utom äktenskap vinner i styrka, om barnavårdsmanna
institutionen anpassas efter vad som numera kräves av denna verksam
het. Sålunda skulle exempelvis de nu i barnavårdsmannauppdragen in
gående skyldigheterna för det allmänna att sörja för att barnets börd 
fastställes, när det är fött utom äktenskap, än bättre kunna tillgodoses, 
därest angivna skyldighet ålades vederbörande barnavårdsnämnd och 
av denna kunde anförtros åt personal med särskilda kvalifikationer.» 
(Beträffande bakgrunden till barnavårdsmannainstitutionen och över
väganden för att möjliggöra effektivare insatser i kurativt avseende, se 
klargörande redogörelse av G Krantz i Socialt Forum 1965: 2.) 
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Barns dagvård utom hemmet1 

Av professor STIG SJÖLIN, Umeå 

En av de broschyrer, som Mannerheims Barnskyddsförbund utgivit, he
ter »Barnens väl — folkets bästa» och man kan knappast med bättre 
ord sammanfatta målsättningen för den barnavård som samhället har 
att ansvara för. När det gäller att ange vad som menas med barnens 
väl, måste man i första hand göra klart för sig, att barn i allt väsent
ligt är annorlunda än vuxna. Det som gäller för vuxna kan sällan till-
lämpas på barn. Barnen är mer eller mindre omogna och outvecklade, 
de är fysiskt och psykiskt ömtåliga och i alla avseenden mer påverk
bara än vuxna. De kan inte ta vara på sig själva och är för sin sunda 
utveckling och sin hälsa i hög grad beroende av den miljö de vistas i. 
Den tidiga barndomen är utan tvekan ur utvecklingssynpunkt den vik
tigaste perioden i en människas liv. Då grundläggs vanor, beteenden och 
värderingar, då formas personligheten och då avgörs ofta barnets fram
tida hälsotillstånd. Varje samhällets barnavårdande åtagande måste 
bygga på våra aktuella kunskaper om dessa speciella förhållanden. Var
je åtgärd måste utformas med tanke på vad vi vet om den växande in
dividens förutsättningar och behov. Med beklagande kan vi konstatera, 
att våra kunskaper i dessa stycken ofta är ofullständiga och osäkra. Det
ta gäller alldeles särskilt frågan om olika miljöfaktorers betydelse för 
barnets mentala hälsa och sociala anpassning. Förklaringen är dels sam-
hällsmiljöns snabba och delvis djupgående förändring, dels bristen på 
och svårigheten att genomföra invändningsfria vetenskapliga studier av 
dessa problem. I denna situation av relativ oklarhet blir det desto vik
tigare att konsekvent försöka beakta vad vi verkligen vet och att för öv
rigt omsorgsfullt, efter bästa förstånd och med ledning av tidigare er
farenheter söka skapa så goda betingelser som möjligt för de barn som 
av olika skäl behöver dagvård utom hemmet. I den offentliga debat
ten drunknar ofta barnets röst. Deras förespråkare är få och ofta tyst
låtna. De vuxna intressenterna är ofta starkare och mer högljudda. De 
vuxnas avsikt är givetvis inte att skada barnen, men deras korttänkthet 
är stor och deras kunskaper ofta små. Det är denna situation som gör, 
att jag med eftertryck vill betona samhällsmyndigheternas ansvar för 
barnen och be dem lyssna till dem som har erfarenhet av denna form 
av barnavård. Det finns såvitt jag kan förstå många starka skäl för sam
hället att bygga fler daghem och lekskolor och att bygga ut familjedag
hemsverksamheten, men vi måste med eftertryck betacka oss för halv
dana lösningar. Omfattningen av samhällets barndagvård må i viss ut
sträckning bestämmas av de vuxnas intressen och behov, men utform-

1 Föreläsning på uppdrag av W H O vid Mannerheimförbundets barnskyddsdagar i 
Helsingfors i oktober 1964 for kommunala förtroendemän. 
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ningen av verksamheten måste helt bestämmas av barnens behov. »Bar
nens väl — folkets bästa» måste vara den ledande principen. Endast 
om denna princip följs kan vi förvänta oss trygga och lyckliga barn, 
trygga och lyckliga föräldrar, nu och i framtiden. 

Daghem 

För att kunna motivera och ange de principer som bör tillämpas vid 
daghemsvård, tror jag att det är nödvändigt att först diskutera dag
hemsvårdens effekt på barnens utveckling och hälsa och att söka klar
göra i vad mån sådan vård innebär några speciella risker eller fördelar. 

Det viktigaste och även mest diskuterade problemet är frågan om dag
hemmets inflytande på barnets utveckling och mentala hälsa. Vad be
tyder separationen från hemmet och från modern? Vad betyder den kol
lektiva tillvaron? Vi vet framför allt genom Bowlby's omfattande studier 
att det hos små barn kan uppstå mentala utvecklingsstörningar när bar
net placeras på barnhem och för lång tid skils från sin mor. Bowlby 
underströk betydelsen av den kontinuerliga kontakten mellan barn och 
mor eller »moder-ersättare» speciellt under det första levnadsåret. Se
nare har andra forskare gjort gällande, att de svåra skadeverkningar 
Bowlby avslöjade inte nödvändigtvis enbart och direkt berodde på bris
tande kontinuitet i kontakten barn—mor, utan kanske snarare på att per
sonalen vid dessa barnhem inte hade tid att umgås med barnen, leka 
med dem och prata med dem. Med största sannolikhet berodde skador
na huvudsakligen på understimulering. Bowlby's studier ledde bl a till 
en omfattande personalförstärkning vid kulturländernas barnhem, och 
det står nu helt klart att det ökade hänsynstagandet till barnens behov 
av vård, kontakt, lek och leksaker avsevärt minskat risken för skade
verkningar under en barnhemsvistelse. I vad mån dessa erfarenheter ock
så gäller daghemsvård vet vi ganska litet om, men erfarenheten och de 
få undersökningar som utförts, talar för att daghemsvård under alla för
hållanden alltid inneburit och fortfarande innebär betydligt mindre ris
ker för barnets mentala hälsa än barnhemsvård. När det gäller frågan 
om daghemsvård innebär större risker för ett barns utveckling och men
tala hälsa än vård i det egna hemmet, måste vi i vår bedömning huvud
sakligen åberopa erfarenheten, som givetvis kan vara bedräglig. Vi vet 
dock ganska säkert att daghemsvistelsen för vissa känsliga barn framför 
allt i åldrarna under tre år kan innebära en ökad psykisk belastning med 
trötthet och beteenderubbningar som följd. Vi vet att vissa barn helt 
enkelt inte orkar med grupptillvaron i ett daghem. En omfattande och 
färsk polsk undersökning visade att daghemsbarnens psykosomatiska ut-
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veckling var långsammare under de två första levnadsåren än hemma
barnens. Detta gällde också talutvecklingen. I högre åldrar kunde inga 
skillnader påvisas. Erfarenheten talar också för att daghemsvården för 
de flesta barn inte medför större risk för mentala rubbningar än vård i 
hemmet. Detta påstående måste dock kompletteras med den uttryckliga 
reservationen, att vi alltjämt saknar forskningsresultatet som entydigt 
visar att daghemsvistelsen är helt oskadlig. Det bör framhållas att vi vid 
vår bedömning av denna fråga inte heller ensidigt bör uppehålla oss vid 
eventuella skadeverkningar. Vi har all anledning erkänna, att vissa 
barns, kanske till och med många barns, mentala utveckling och sociala 
anpassning stimuleras i daghemsmiljön. Frågan om daghemsvistelsens 
effekt på barns mentala utveckling kommer säkerligen aldrig att kunna 
besvaras generellt och entydigt. Det ena barnet är inte det andra likt, 
och varje bedömning måste för att ge ett rättvisande resultat utgå från 
det enskilda barnet och en noggrann värdering av barnets konstitution, 
reaktioner och hemförhållanden. För många barn erbjuder det goda 
daghemmet alldeles säkert ett utomordentligt komplement till hemupp
fostran. Detta gäller barn från undermåliga hem. Det kan gälla barn 
till ensamstående föräldrar. Det kan gälla det enda barnet i en familj, 
och säkerligen också andra. I detta sammanhang kan det kanske för
tjäna framhållas, att vi måste lära oss acceptera och förstå något som för 
många ter sig ganska stötande och onaturligt, nämligen att många möd
rar säkerligen är bättre mödrar, om de ges tillfälle till yrkesarbete och 
endast delvis har att svara för barnets vård. 

För en rätt värdering av daghemsvårdens betydelse för barnet är det 
också nödvändigt att känna till att all erfarenhet liksom åtskilliga om
fattande undersökningar visat, att infektionssjukdomar är vanligare bland 
daghemsbarn än bland barn som vårdas i sina egna hem. Detta gäller 
framför allt övre luftvägsinfektioner av olika slag, men också vissa andra 
barnsjukdomar som mässling, vattenkoppor, kikhosta, röda hund och 
scharlakansfeber. Risken är särskilt stor för barnet under 3 år och resul
taten av en omfattande svensk undersökning från åren 1946—1949 sam
manfattades på följande sätt. »Daghemsvård för barn mellan 3—4 och 
7 år synes fullt försvarlig med hänsyn till infektionsriskerna för barnen. 
Mera tveksam måste man vara beträffande de yngre barnen, koltbarn 
och spädbarn. Om problemet betraktas uteslutande ur infektionssyn
punkt, har undersökningen avslöjat en påtagligt ökad sjuklighet i dessa 
åldersgrupper.» Drillien publicerade 1961 en studie över samma pro
blem i åldersgruppen 2—5 år och konkluderade att infektionsfrekven-
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sen hos 2—3 år gamla barn från goda hem var betydligt högre bland 
dem som vårdades på daghem än bland dem som vårdades hemma. 
Efter denna ålder var översjukligheten för daghemsbarnen betydligt 
mindre. Däremot fann hon ingen ökad infektionsfrekvens bland dag
hemsbarn, som kom från dåliga hem. En motsvarande översjuklighet 
konstaterades också i den polska studien. Vad denna översjuklighet i 
själva verket innebär för barnens framtida hälsa och motståndskraft i 
jämförelse med hemmabarnens, vet vi ytterst litet om. Det är dock sä
kert att det stora flertalet av de aktulla sjukdomsfallen är av lindrig art 
och att riskerna för bestående men är små. Samtidigt måste vi dock er
känna och vara medvetna om att dessa infektioner ibland kan ta en all
varlig vändning och även resultera i bestående men, t ex hörseined-
sättning efter en öroninflammation. 

Även om våra kunskaper om daghemsvistelsens inflytande på ett barns 
fysiska och psykiska hälsa delvis är osäkra, tror jag ändock att vi nu 
med viss säkerhet kan ange de väsentliga riktlinjerna för hur god dag
hemsvård skall bedrivas. Den självklara målsättningen är att stimulera 
barnens mentala utveckling och sociala anpassning och hindra upp
komsten av sjukdom. Detta får aldrig glömmas. 

För att nå detta mål måste vi intressera oss för varje detalj i dag
hemsvårdens utformning. Aktiv målmedveten planläggning är nödvän
dig och den måste börja redan när daghemmet planeras och byggs. 

Daghemmet bör helst vara en fristående byggnad belägen i närheten 
av barnets hem och på långt avstånd från livligt trafikerade gator. I 
vissa situationer kan en placering nära moderns arbetsplats vara moti
verad. För att skapa förutsättningar för nödvändig och stimulerande 
utevistelse bör en egen stor lekgård finnas. Att daghemsbyggnaden bör 
vara av god kvalitet behöver knappast särskilt framhållas i våra länder, 
men att byggnaden också måste vara rymlig nog att medge all slags lek 
och sysselsättning är inte för alla lika självklart. Barnen måste också 
kunna beredas möjligheter till ostörd sömn och var och en skall ha sin 
egen bädd. önskvärt är vidare att i varje fall de minsta barnen har möj
lighet att sova utomhus. För att kunna vårda och isolera barn, som in
sjuknar under vistelsen på daghemmet, krävs isoleringsrum. Tillräck
liga och välutrustade sanitära anläggningar är självklart nödvändiga. 

Daghemmets inredning och utrustning måste vara ändamålsenlig och 
avpassad med tanke på barnets behov. Leksaker och sysselsättningsma
terial är väsentliga för barnens fostran och utveckling, och nödvändig
heten av god tillgång till all slags lekmaterial kan inte nog understry-
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kas. Ofta har anslagsbeviljande myndigheter visat ringa förståelse för 
just detta krav. Att de yngre barnens lek är en mycket allvarsam och 
utvecklande sysselsättning och i betydelse fullt jämförbar med de äldres 
skolgång, har de vuxna alltför ofta svårt att förstå. Jag känner förskol
lärare som verkat i stora, fina lokaler, men som fått tigga sig fram när 
det gällt att skaffa lekmaterial. 

I detta sammanhang vill jag också gärna framhålla betydelsen av att 
pedagogisk och medicinsk sakkunskap anlitas redan när ett daghem 
planeras, ritas, byggs och utrustas. Hade myndigheter och arkitekter re
gelmässigt beaktat detta för mig naturliga krav, skulle mängder av 
opraktiska och rentav farliga daghemsarrangemang aldrig kommit till. 

Men hus och utrustning i all ära. Viktigare för barnens fostran och 
hälsa är den personal, i vars händer vi anförtror dem. En tillräckligt 
stor och välutbildad personalstab är tveklöst den faktor, som avgör vår
dens kvalitet. En duktig förskollärare kan nå strålande resultat med 
barnen även i de sämsta lokaler. En undermålig eller otillräcklig per
sonal förmår platt intet ens i de bästa lokaler med aldrig så goda lek
saker. Detaljer beträffande personalens utbildning skall jag inte fördju
pa mig i. Jag är dock angelägen att framhålla, att varje daghemsföre
ståndarinna och gruppledare bör — eller kanske snarare måste — ha 
förskolepedagogisk utbildning. En barnsjuksköterska kan vara den rätta 
föreståndarinnan vid spädbarnsdaghem, men för verksamhet bland barn 
över ett år är hennes utbildning otillräcklig. I gamla tiders barnkrub-
bor beaktades i allmänhet endast barns behov av kroppslig omvårdnad, 
medan barnens uppfostran och sysselsättning grovt försummades. Erfa
renhet och modern barnpsykologisk forskning har lärt oss vilka faror 
detta medförde för barnens sunda utveckling och mentala hälsa. För
skolebarnens fostran är minst lika viktig och minst lika svår som fost
ran av skolbarn. Vi kan inte vänta oss, att outbildad personal skall 
gå i land med denna krävande uppgift. Förmågan att fostra barn är säl
lan medfödd. Om de ytterst speciella problem som karakteriserar små
barnsfostran och särskilt uppfostran i daghemskollektivet vet lekmannen 
som regel föga. I tider av daghemsbrist kan det för myndigheterna vara 
frestande att pruta av på kravet (på adekvat utbildning av personalen. 
Så har i viss utsträckning skett i Sverige under de sista åren. Tidigare 
krävdes alltid förskollärarkompetens vid statsunderstödda daghem. Det
ta krav har nu slopats. Det är nu i stället den i dessa frågor ofta ganska 
oinitierade lokala huvudmannens sak att se till att kompetenskraven 
upprätthålls. Ur barnens och föräldrarnas synpunkt och även på sikt 
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för samhället är detta ett steg tillbaka. Som medhjälpare till förskol
lärare är vi speciellt angelägna att förvärva barnsköterskor, men även 
för daghemsverksamhet från början outbildad personal kan under god 
ledning tränas till värdefulla medarbetare i den grupp som handhar bar
nen. Till gruppen hör naturligtvis också kokerskan och städerskan och 
för dem liksom för all övrig personal gäller utöver det formella utbild
ningskravet också det svårdefinierade kravet på gott handlag med barn. 
Många gånger är det värdefullt, om annan personal som konsulter kan 
knytas till ett daghem: en dietist för kostproblem, en sjuksköterska för 
viss hälsokontroll, en psykolog för utvecklingsstudier osv. 

Att jag velat betona vikten av en tillräckligt stor personal hänger fram
för allt samman med önskemålet att så långt det överhuvudtaget är möj
ligt individualisera vården. Varje barn är en individ med speciella egen
skaper och beteenden och sina speciella krav på omgivningen. Vår be
handling av barnen måste ta hänsyn till detta. Varje försök att stöpa 
dem i en form eller att behandla dem alla som en enhet resulterar ofel
bart i misslyckanden. Det är angeläget att varje barn kan ges den hjälp, 
sysselsättning och kontakt som just det behöver. Mot denna bakgrund 
får man se det allmänt omfattade kravet på att barngrupperna skall 
vara små och att varje grupp skall leva i en så sluten, hemlik enhet som 
möjligt. I Sverige rekommenderas, om ekonomipersonalen borträknas, 
en anställd på fem barn över ett års ålder och detta är under inga för
hållanden en för stor personalstab. 

Livet i daghemmet skall präglas av en vänlig, varm och positiv, men 
disciplinerad atmosfär. Dagsprogrammet måste planeras i detalj och om
fatta omväxlande perioder av fri lek och organiserad sysselsättning, av
brutna för måltider, läsning, sång och sömn. De äldre barnen skall ock
så ha möjlighet att delta i vanliga hushallsgöromål, gå ärenden, laga 
mat, bädda sina sängar osv. Det är också värdefullt om handarbeten 
och hobbies av olika slag kan inlemmas i programmet. 

För att rätt fylla sin uppgift som hemersättare och som skydd och stöd 
för barnen måste daghemmet också skapa kontakter utåt och när så be
hövs bistå i frågor som inte direkt har med daghemslivet att göra. Först 
och främst måste kontakten med föräldrarna vara god och förtroende
full. För att personalen vid daghemmet rätt skall kunna förstå barnen 
och sköta dem på bästa sätt, måste föräldrarna löpande informera per
sonalen om barnets beteende och reaktioner i hemmet. Det är t ex vik
tigt att känna till om barnet är sängvätare, sover oroligt, om det är ängs
ligt eller lyckligt osv. På vissa håll brukar den förskollärare, som när-

82 



mast ansvarar för barnet, göra ett hembesök innan barnet tas emot vid 
daghemmet för att sätta sig in i barnets hemsituation och bekanta sig 
med barnet och därigenom göra övergången från hem till daghem lät
tare. Detta förefaller mig vara en ovanligt klok åtgärd. Den fortsatta 
kontakten kan ske när barnet lämnas och hämtas. Om förskolläraren 
märker, att modern har några speciella frågor och bekymmer måste mo
dern ges tillfälle att ventilera sina problem, både för sin egen skull och 
för barnets. Ett sådant samtal kan många gånger öka personalens möj
ligheter att förstå barnet och därigenom också resultera i en mera ade
kvat behandling av barnet. För att ytterligare stärka banden mellan hem 
och daghem bör föräldramöten ordnas. Detta bör framför allt utnytt
jas för att hjälpa föräldrarna till ökade kunskaper om barn i allmän
het och barn i daghem i synnerhet. Man kan diskutera aptitlöshet, 
sömnproblem, tumsugning, infektionsförebyggande åtgärder, övre luft
vägsinfektioner, olycksfall i barnaåren, tandröta, barnmat, uppfostrings-
problem och mycket annat. Sådana föräldramöten är också ett utmärkt 
medel att åstadkomma harmoni mellan hem och daghem i en mängd 
inte oväsentliga frågor, t ex uppfostringsprinciper, måltidsordning, lägg
dags osv. Föräldrarna bör också regelbundet informeras om barnets upp
förande på daghemmet, om förskollärarens funderingar, glädjeämnen 
och bekymmer. Först på så sätt kan daghemmet ge föräldrarna den 
trygghet som både de själva och barnen behöver. 

När det gäller familjens ekonomiska eller andra sociala problem måste 
daghemspersonalen också vara inställd på att hjälpa. Många föräldrar 
vet inte om eller kommer sig inte för att be om den hjälp som finns att 
få. En upplysning, ett telefonsamtal kan vara allt som behövs. Goda 
kontakter med de sociala myndigheterna är ofta ovärderliga. 

En fundamental princip i all daghemsvård är daghemmets alldeles 
bestämda ansvar för barnets hälsa. För att värna denna krävs ett aktivt 
medicinskt arbete som jag nu i korthet skall försöka ange riktlinjerna för. 

Enligt min uppfattning är det lyckligast, om ansvaret för all den före
byggande barnhälsovård, som samhället åtagit sig, sköts vid daghemmet. 
Ett sådant arrangemang innebär en avlastning för föräldrarna och ger 
ökade möjligheter till god förebyggande vård. Av detta skäl och även 
med hänsyn till att den förebyggande vården vid daghemmet inte en
dast skall omfatta regelbunden hälsokontroll av barnen, utan också kon
troll av lokaler, livsföring, kosthåll, dagsprogram och personal, är det 
nödvändigt att till daghemmet knyta en läkare. Dennes uppgift är att 
övervaka hemmets hygien och verksamhet, att kontrollera barnens ut-
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veckling, att genomföra de regelbundna hälsoundersökningarna, att ut
föra vaccinationer samt vidare att tillse att sjuka barn får den vård som 
erfordras. Det bör också åligga honom att hjälpa och stödja förestånda
rinnan och bistå föräldrarna med råd och anvisningar. För ett lyckligt 
resultat är det angeläget att läkaren med intresse och entusiasm går in 
för sin uppgift och att han är väl insatt i de speciella förhållanden som 
råder vid ett daghem. En barnläkare har givetvis de bästa förutsättning
arna för detta arbete och på allt sätt bör man eftersträva att knyta 
barnläkare till daghemmen. När detta inte lyckas är det bäst att an
ställa en läkare med någon utbildning i pediatrik och med intresse för 
socialmedicinska problem. Det är också angeläget att ägna daghemspro
blemen en tillräcklig uppmärksamhet under läkarens utbildningstid. 

Innan barnet skrivs in vid daghemmet, bör uppgifter om barnets ti
digare hälsotillstånd, utveckling och vaccinationer införskaffas. Vidare 
bör barnet läkarundersökas, helst av daghemmets egen läkare och en be
dömning göras beträffande den bästa vårdformen för barnet i fråga. 
Ett val mellan daghem och familjedaghem bör göras redan då. 

Daghemmets läkare bör besöka daghemmet regelbundet och under
söka alla barn efter en uppgjord plan, som anger tidsintervallet mellan 
undersökningarna, undersökningarnas omfattning och innehåll. Läkar
undersökningarna får inte vara ytliga och rutinbetonade, utan måste 
vara grundliga och innefatta en bedömning av barnets utveckling och 
beteende. Hörsel- och synprövningar bör ingå åtminstone efter 4 års 
ålder. Tandkontrollen är med hänsyn till tandrötans vanlighet och be
tydelse ett viktigt led i hälsokontrollen. På många håll förläggs en eller 
två hälsokontroller per år till en tidpunkt då någon av föräldrarna kan 
närvara. Detta är verkligen något som vi alla borde ta efter och in
föra som rutin. Det ger läkaren en utmärkt möjlighet att fördjupa sitt 
vetande om barnet och det ger modern möjlighet att fråga och få råd. 
Det är för mig också självklart, att såväl förskollärare som läkare skall 
föra fortlöpande anteckningar på hälsokort över barnens hälsotillstånd, 
vaccinationer, utveckling och beteende. 

I det fortlöpande sjukdomsförebyggande arbetet är det fyra förhål
landen som framför allt måste beaktas, och de måste beaktas av all per
sonal. Det är barnets mentala utveckling och hälsa, det är de infektions
förebyggande åtgärderna, det är de olycksfallsförebyggande åtgärderna 
och det är kosthållet. 

En strävan att stimulera barnens mentala utveckling och hälsa skall 
prägla hela daghemsverksamheten. Varje daghemmets livsyttring måste 
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ha detta mål i sikte. Utöver vad jag redan tidigare sagt i denna fråga 
om riskerna och om personalens och det dagliga programmets betydelse 
vill jag nu endast tillägga två saker. Den ena är, att barnet inte skall 
vistas längre tid i daghemmet än absolut nödvändigt. Varje tillfälle, då 
barnet kan vistas i sitt eget hem, skall tas emot med tacksamhet. Man 
får inte för att kunna visa upp snygga beläggningssiffror mer eller mind
re tvinga kvar ett barn, när modern är ledig och själv skulle kunna ta 
hand om barnet. Jag vet att så har skett på sina håll. Det andra är att 
personalen — i varje fall förskollärarna — bör äga god kännedom om 
de beteenderubbningar, som är vanliga under förskoleåldern, att de 
också bör vara kompetenta att efter läkares anvisningar ta hand om 
barn med lättare beteenderubbningar och hjälpa dem till rätta. I dessa 
fall är det också viktigt att personalen känner till något om de vanligaste 
orsakerna till sådana beteenderubbningar. Det är viktigt för dem att 
veta, att sådana beteenderubbningar mycket väl kan vara orsakade av 
andra faktorer än barnets skilsmässa från modern eller daghemsvistel
sen som sådan. Många gånger finns orsaken att söka i bristfälliga hem
förhållanden, andra gånger kan det vara fråga om sjukdom eller hjärn
skada hos barnet. 

De infektionsprofylaktiska åtgärderna är givetvis viktiga att iaktta men 
svåra att strikt upprätthålla. Man bör dock försöka målmedvetet, men 
utan att låta de hygieniska reglerna ta överhand. De får aldrig anta så
dana former, att den vänliga och naturliga hemstämningen äventyras. 
Det är givetvis daghemmets läkare som bestämmer arten och omfatt
ningen av dessa åtgärder. Två må dock särskilt omnämnas: den dagliga 
morgoninspektionen av alla barn och en tillräcklig tillgång på isolerings
rum. Ur infektionsprofylaktisk synpunkt är det också viktigt att modern 
har goda möjligheter att placera sitt lindrigt sjuka barn någonstans, 
när det inte kan tas emot på daghemmet. Enligt min uppfattning är 
det bäst om det lindrigt sjuka barnet kan stanna i hemmet och skötas 
av en speciell, av samhället anställd barnvårdarinna, vars tjänster lämp
ligen förmedlas av daghemmet. 

Barnolycksfall är vanliga och det största antalet måste rubriceras som 
onödiga. Om ett daghem byggs och utrustas med olycksfallsriskerna i 
åtanke och om personalen är medveten om vardagslivets olycksfallsris
ker, kan olycksfallens antal nedbringas avsevärt. I Stockholm inträffa
de under år 1959 endast 200 lätta olycksfall bland 1 400 daghemsbarn. 
För att nå dithän är det dock nödvändigt att inkludera olycksfallspro
fylax i daghemspersonalens utbildning. 
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För barnets kroppsliga hälsa och utveckling är i våra länder troligen 
ingen yttre faktor så viktig som kosten. Vi vet att det även i länder med 
ett överflöd av mat föreligger risker för felaktig kost, om inte kostord
ningen planläggs med hänsyn till vad vi vet om människans närings
behov. Eftersom daghemsbarnen får en avsevärd del av sin mat på dag
hemmet, är det viktigt att en väsentlig del av barnets näringsbehov till
godoses genom daghemsmåltiderna. Dessa får alltså inte utarbetas på en 
höft eller bestämmas av kokerskans personliga smak. Bäst är givetvis att 
anlita en dietist med erfarenhet av barn och barnmat, men sådana är 
i vårt land ännu så länge sällsynta personer. Det går dock som regel 
att uppbringa någon sakkunnig hjälp. Bäst vore det förmodligen om 
socialstyrelsen lät utarbeta kostförslag i form av veckomatsedlar till led
ning för de lokala myndigheterna och de enskilda daghemmen. Det bör 
också sägas, att ingen aldrig så bra kostordning blir av värde om bar
nen är aptitlösa. För att stimulera barnens matlust måste måltiderna 
göras till glädjestunder och maten serveras trevligt och aptitligt. 

Familjedaghem 

Under senare år har familjedaghemmen kommit att spela en allt stör
re roll i debatten om barns dagvård. Meningarna om denna vårdform 
har varit starkt delade, åtminstone i Sverige, och förklaringen är nog 
framför allt att vi saknar betryggande kunskaper om denna vårdforms 
inflytande för barnen. 

Själv vill jag helst betrakta familjedaghemmet som ett nödvändigt och 
— för vissa barn — värdefullt komplement till det vanliga daghemmet. 
Jag tror däremot inte, att man skall bygga all barndagvård på familje
daghemsprincipen. Skälet är framför allt att många föräldrar, speciellt 
mödrar, hyser stor motvilja mot att lämna sitt barn till en konkurrent
mamma. Ibland är deras motvilja emotionellt grundad, men man måste 
medge att det också finns sakliga skäl till tveksamhet. Det händer inte 
så sällan att dagmamman, som umgås med barnet under större delen 
av den tid barnet är vaket, kommer att stå barnet närmare. Denna risk 
är särskilt stor, om dagmamman är den mera moderliga av de två. Att 
konfliktriskerna är betydligt fler och större mellan en mor och en dag
mamma än mellan en mor och daghemspersonalen är också uppenbart. 
Då familjedaghemmet dessutom i allmänhet inte kan bjuda barnen sam
ma kvalificerade fostran som den välutbildade förskolläraren vid dag
hemmet, står det för mig helt klart att daghemsvård bör vara samhäl
lets första alternativ. Å andra sidan är det emellertid alldeles klart, att 
vissa barn av växlande skäl inte passar i ett daghem och för dem är fa-
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miljedaghemmet ofta den riktiga lösningen. I denna situation ligger det 
i samhällets intresse att ta på sig ansvaret även för familjedaghems
verksamheten. Detta dels för att hjälpa de föräldrar, som inte själva 
kan anskaffa familjedaghem, dels för att öva en synnerligen motiverad 
kontroll över denna särskilt svårkontrollerade form av dagvård. Vi vet 
att privata familjedaghem är vanliga, men vi vet också att det är svårt 
för den enskilda modern att finna det bästa möjliga familjedaghemmet 
för sitt barn och vi vet att det är i det närmaste omöjligt för modern att 
avgöra dagmammans kompetens som barnvårdarinna. Här behöver möd
rarna samhällets bistånd och jag tror att det vore ytterst olyckligt om 
samhället avstod från att ta på sig detta ansvar. 

Familjedaghemsvård är lämplig och önskvärd framför allt för psykiskt 
känsliga och infektionskänsliga och små barn, men också för barn, vilkas 
mödrar har oregelbundna arbetstider. N ä r s a m h ä l l e t a r r a n g e 
r a r o c h t a r p å s i g a n s v a r e t f ö r e t t b a r n s v å r d i fa
m i l j e d a g h e m , m å s t e s a m h ä l l e t o c k s å k u n n a l ä m n a 
m o d e r n g a r a n t i e r f ö r a t t b a r n e t b l i r v ä l o m h ä n 
d e r t a g e t . Detta innebär att familjedaghemmet måste utväljas med 
omsorg och accepteras först sedan en noggrann undersökning av hem
met och daghemsfamiljen visat att förhållandena är goda. Det är också 
viktigt att dagmammorna får en viss undervisning i barnuppfostran, 
kostfrågor, olycksfallsprofylax osv innan ett barn placeras i hemmet. Det 
är angeläget att låta den förskollärare, som är ansvarig för verksam
heten, göra regelbundna hembesök i familjedaghemmet, och att dag
ligen stå till förfogande på telefon. Dagmamman behöver kontinuerligt 
stöd och förhållandena i familjedaghemmet behöver kontrolleras. I all
mänhet torde det räcka att besöka ett familjedaghem från två gånger 
i månaden till en gång varannan månad beroende på dagmammans 
kompetens och de akuta problem som kan uppstå. Endast på så satt kan 
dagmamman få nödvändiga råd i uppfostringsfrågor. Endast på så sätt 
kan barnets utveckling och hälsa kontrolleras och en olämplig placering 
upptäckas i tid innan allvarliga skadeverkningar inträffat. Denna regel
bundna tillsyn avser också att ge barnets mor en försäkran om att bar
net är i goda händer och har det bra. För att kunna genomföra ett så
dant program kan en person inte rimligen ansvara för mer än omkring 
40 familjedaghem. 

Myndigheterna är på sina håll mycket tilltalade av familjedaghems
tanken, därför att kostnaderna är låga. Ju mindre omsorg och kontroll 
samhället ägnar familjedaghemsverksamheten, desto billigare blir givet
vis verksamheten. På många håll i Sverige ansvarar en enda person för 
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200—250 familjedaghem och det säger sig självt, att vi då inte längre 
har rätt att tala om god vård. Frågan är om det är förenligt med sam
hällets ansvar att gå i god för sådan vård. Man kan också fråga sig om 
samhället verkligen har råd att kosta på sig en så billig vårdform. Er
farenheterna från Uppsala talar för att det är fullt möjligt att bedriva 
en familjedaghems verksamhet av tillfredsställande standard utan att 
kostnaderna därför behöver bli orimliga. Under 1963 beräknades den 
totala kostnaden per underhållsdag till 28 kr vid stadens daghem och 
till 19 kr vid familjedaghemmen. 

Med hänsyn till dagvårdens betydelse för de barn som åtnjuter sådan 
vård och med hänsyn till samhällets ansvar för barnen, ä r d e t n ö d 
v ä n d i g t a t t d e c e n t r a l a m y n d i g h e t e r n a u t a r b e t a r 
r å d o c h a n v i s n i n g a r o c h u t f ä r d a r f ö r o r d n i n g a r 
o c h b e s t ä m m e l s e r r ö r a n d e a l l a f o r m e r a v s a m h ä l 
l e l i g d a g v å r d a v b a r n . För daghemsvård finns i Sverige så
dana råd utarbetade av socialstyrelsen, däremot saknas anvisningar rö
rande i samhällets regi bedriven familjedaghemsverksamhet. Såväl bygg
nadernas standard som personalens utbildning och storlek och hälso
kontrollens omfattning bör regleras i författningar, som i detalj bör 
klargöra olika myndigheters ansvar. Och de olika myndigheterna måste 
givetvis därvid samråda och formerna för samarbetet bör fastställas. 
Endast genom en samfälld, målmedveten insats av alla inblandade, 
både myndigheter och enskilda, tror jag att man kan nå målet, en jämn 
och hög standard vid ett lands alla daghem och familjedaghem. 
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Differentierad barnhemsvård led i 
den förebyggande barnavården 
Nya barnhemsplaner fixerade för fem år framåt 

Av t f byråchef BRITA HASSELROT 

Jämlikt 56 § barnavårdslagen skall för varje landstingskommun och 
stad utanför landsting finnas en barnhemsplan. Planerna fastställs av 
Konungen. Förslag till planer inges regelmässigt till socialstyrelsen, som 
bearbetar förslagen och därefter underställer desamma Kungl Maj :t. 

Senast gällande barnhemsplaner ägde — med undantag för planerna 
för Stockholm och Göteborg — tillämpning till och med den 30 juni 
1965. 

Det kan vara värt att en stund dröja vid principerna för utformning
en av senast gällande planer. Dessa innehöll nämligen vissa nyheter. 
Barnhemmen skulle exempelvis ta emot ungdomar upp till aderton års 
ålder. Detta förhållande liksom den erfarenheten, att barnhemmen under 
senare år fått ta emot alltmera skadade och missanpassade barn och 
ungdomar, har inneburit ökade krav på personal- och vårdresurser, så att 
platsantalet vid de olika hemmen måst begränsas i förhållande till vad 
tidigare gällt. Vidare skulle upptagningshemmen differentieras på ålders
kategorier, och hem, avsedda för tonåringar, skulle dessutom könsdiffe-
rentieras. Sålunda upptog planen hem för flickor och pojkar i åldern 
1—12 år samt särskilda hem för flickor respektive pojkar i åldern 13—15 
och 16—17 år. En annan nyhet var regionsamverkan, vilket innebar, att 
flera huvudmän kunde ömsesidigt utnyttja i regionen ingående barnhems
platser. Barnhemsplanernas genomförande innebar en viss utbyggnad av 
barnhemsvården så till vida, att flera små hem skulle inrättas. Man 
förutsatte därvid att befintliga byggnader skulle tas i anspråk eller att 
bostadslägenheter skulle förhyras. Det totala antalet vårdplatser beräk
nas dock inte öka eftersom platsantalet vid existerande hem oftast skars 
ner. Barnhemsplanerna, som fastställdes av Kungl Maj:t den 8 mars 
1963, betraktades som provisoriska, och giltighetstiden var en försöks
period, under vilken tid de tillämpade principerna skulle prövas erfaren
hetsmässigt. Planernas genomförande skulle inte heller forceras. 

Redan i juli 1964 tillställde socialstyrelsen huvudmännen för barn
hemsvården en skrivelse, där styrelsen underströk vikten av att huvud
männen påbörjade planeringen av förslag till kommande barnhemspla
ner. Förslagen borde vara styrelsen tillhanda senast den 1 december 
1964. 

De aktuella planförslagen har i första hand remissbehandlats på ve
derbörande länsstyrelse. Därefter har socialstyrelsen under innevarande 
vår och sommar bearbetat nämnda förslag. Som vägledning för bearbet
ningen har förelegat i första hand givetvis planförslaget och länsstyrel
sens yttrande, som oftast åtföljts av en promemoria, upprättad av bar
navårdskonsulenten, men även de uppgifter om barnhemsvården, som 
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kunnat utläsas av barnavårdskonsulenternas årsberättelser samt social
styrelsens erfarenheter frän barnhemsvården under de senaste tre åren. 

Det är värt att notera, att de nu aktuella planförslagen i huvudsak 
innebär en fortsatt tillämpning av senast gällande barnhemsplaner. De 
huvudmän som enligt dessa planer ingick regionsamverkan, har önskat 
fortsätta samarbetet. Socialstyrelsen, som med uppmärksamhet följt er
farenheterna från nämnda regionsamverkan, är införstådd med att den 
är behäftad med vissa olägenheter. De olika huvudmännen har dock 
inte ansett dessa olägenheter vara av den storleksordningen, att de skul
le utgöra hinder för fortsatt regionsamverkan. Socialstyrelsen för sin del 
har ansett, att fördelarna uppväger olägenheterna och att därför denna 
form av samverkan bör prövas ytterligare och eventuellt utvidgas. 

Huvudmännen har med få undantag ansett det angeläget att bibe
hålla ålders- och könsdifferentierade upptagningshem. Vissa huvudmän 
har dock ansett att tonåringar i åldern 13—17 år lämpligen kan place
ras i samma hem. Socialstyrelsen har bestämt hävdat att det inom varje 
landstingskommun eller region bör finnas särskilda hem för flickor res
pektive pojkar i åldern 16—17 år. Endast om behovet av platser för 
äldre tonåringar kunnat bedömas som ringa och angränsande huvud
män ansetts kunna bistå med platser av detta slag, har socialstyrelsen 
för sin del velat godta, att vederbörande huvudmän inte inrättar eget 
hem av detta slag. Det bör dock nämnas att åldersgränserna jämlikt se
naste plan skulle tillämpas smidigt. Socialstyrelsen har ansett att samma 
tillämpning bör gälla för kommande plan och att den enskilda place
ringen bör ske i första hand med hänsyn till barnets egenart och ut
veckling. 

Behovet av platser för barn i åldrarna 1—12 år har inom vissa län 
visat sig större än som beräknats i senast gällande plan. Därför sker ock
så en viss utbyggnad av detta slag av hem. 

Flertalet av de hem för tonåringar, som ingick i senaste barnhemsplan, 
var inte inrättade då planen fastställdes. Vissa av dessa hem har in
rättats men tagits i bruk först det senaste året; andra åter har ännu 
inte iordningställts. Denna eftersläpning har givetvis gjort det svårare 
att bedöma de senaste barnhemsplanernas ändamålsenlighet. 

Redan i förslagen till senast gällande planer anförde socialstyrelsen 
den synpunkten, att de största svårigheterna vid realiserandet av pla
nerna skulle bli bristen på utbildad personal. Erfarenheten har visat att 
dessa farhågor besannats. Vissa barnhemsanordnare har haft stora svå
righeter att erhålla utbildad personal. Detta gäller såväl befattnings
havare i ledande ställning som vårdpersonal. Socialstyrelsen har därför 
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i sin bearbetning uttalat, att det är styrelsens förhoppning att utbild
ningen av barnhemsföreståndare kommer att utvidgas och att den ut
bildning av vårdpersonal, som planeras, snarast möjligt kommer till 
stånd. Likaledes har styrelsen hävdat att en ändamålsenlig vård i högre 
grad än tidigare kräver en psykologiskt inriktad terapi under medverkan 
av psykolog. 

Socialstyrelsen har i sitt förslag till barnhemsplaner i största möjliga 
utsträckning följt huvudmännens förslag. Någon avvikelse har dock 
gjorts. För att påskynda den nödvändiga utbyggnaden av barnhems
beståndet har socialstyrelsen således i vissa fall angett, inom vilken tid
rymd vissa barnhem skall vara iordningställda. 

Socialstyrelsen har för sin del föreslagit, att de nya barnhemsplaner
na måtte gälla för tiden från och med den 1 juli 1965 till och med den 
30 juni 1970. Styrelsen har den 11 augusti med eget yttrande till Kungl 
Maj:t överlämnat planförslagen för fastställelse. 
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På den slingrande vägen från ursprungsmiljön kan det 
hända att ett barn får uppleva inte mindre än elva olika 
barnhem eller fosterhem. 

Ur bakgrundsrcdovisningen s. 107 
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Problemtonåringar i familjevård på försök 
Solna barnavårdsnämnds experiment granskat genom 
intervjuundersökning i familjevårdshemmen och bland ungdomarna 

Av. förre direktören vid Allmänna barnhuset, 
socionom RAGNHILD BERGLIND 

Solna barnavårdsnämnd hemställde i slutet av år 1962, att Allmänna 
barnhuset skulle bistå den med en efterundersökning angående ett antal 
ungdomar, som av nämnden varit placerade i enskilda hem. Då denna 
placering hade utgjort en form av försöksverksamhet, ansåg Solna bar
navårdsnämnd, att det skulle vara av intresse att få veta något om hur 
verksamheten fungerat och om resultaten av densamma. 

Denna försöksverksamhet hade påbörjats av två skäl. Främst hade 
man inom den barna- och ungdomsvårdande verksamheten trott sig 
finna, att vård i enskilt hem vore att föredra framför institutionsvård 
och vidare hade, på grund av det ökade antalet missanpassade och om
händertagna barn och ungdomar i tonåren, institutionsplatserna — fram
för allt på ungdomsvårdsskolorna — en lång tid varit otillräckliga och 
väntetiderna vid behov av placering otillfredsställande långa. 

Vid de nu ifrågavarande placeringarna hade Solna barnavårdsnämnd 
begagnat sig av två olika vägar. Dels hade man med stöd av drätselkam
maren fått sig tilldelade vissa lägenheter, som uthyrdes till för uppgiften 
lämpade personer på villkor, att dessa under minst tre år som inackor
deringar tog emot åtminstone en av de ifrågavarande ungdomarna. Dels 
hade nämnden anställt en särskild tjänsteman med uppgift att i lands
orten uppsöka lämpliga familjer, villiga att ta emot ungdomar för vård 
och fostran. Ifrågavarande tjänsteman skulle också följa vården i de en
skilda hemmen både i Solna och landsorten genom telefonkontakter och 
genom tämligen täta besök i hemmen. Denna verksamhet hade vid tid
punkten för Solna barnavårdsnämnds framställning till barnhuset på
gått i ca tio år. Tiden ansågs därför kunna vara mogen för att göra en 
första undersökning om och sammanfattning av verksamhetens resultat 
liksom av de anlitade hemmens inställning till ungdomarna och den 
placerande myndigheten. Även ungdomarnas nuvarande status och deras 
syn på nämndens åtgärder och de hem, där de placerats, ansågs vara 
av värde att utröna. 

Sedan barnhusets forskningskommitté tillstyrkt Solna barnavårds
nämnds framställning, beslöt direktionen över Allmänna barnhuset att 
bifalla densamma och uppdrog åt undertecknad att verkställa utred
ningen. På grund av sjukdom m fl mellankommande förhinder har ut
redningen blivit fördröjd och kan först nu redovisas. Därmed har dock 
vunnits, att en intervall av fem år föreligger mellan den sista i under
sökningen ingående placeringen och nuläget. Endast sådana fall skulle 
nämligen medtas, som placerats före 1960. 

I förslaget hade förutsatts, att såväl de anlitade familjevårdshemmen 
som de placerade ungdomarna skulle kontaktas och intervjuas. 
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Efter samråd med ledamoten av forskningskommittén, professor Sven 
Ahnsjö, uppgjordes förslag till intervjuordning och blanketter för inter
vjuer och dessa förslag har sedan granskats och godkänts av professor 
Ahnsjö och Solna barnavårdsnämnd. 

Som en första åtgärd tog undertecknad del av de ifrågavarande ung
domarnas personakter hos barnavårdsnämnden i Solna. Denna hade 
uppgjort en förteckning över de ungdomar, som borde ingå i undersök
ningen upptagande 64 namn. Efter genomgång av denna befanns 25 
vara placerade efter 1 januari 1960 eller ha vistats i sina familjevårds
hem under mycket kort tid, från några dagar till några få veckor, varför 
endast 39 kvarstod för närmare undersökning. 

Vid kär redovisade placering i familjevårdshem var åldern för resp. ungdomar: 

Dessas ålder och kön framgår av nedanstående tabell 

Av dessa voro: 
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I 22 fall hade ungdomarna, såvitt framgår av handlingarna, vid olika 
tillfällen under uppväxttiden varit placerade utom hemmet, varvid 

Om hemmiljön kan av handlingarna inhämtas: 
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Anledning till barnavårdsnämndens ingripande hade utgjort 

Såvitt undertecknad kunnat utläsa av handlingarna har barnavårds
nämndens första åtgärd beträffande de ungdomar, som ingår i denna 
undersökning, utlösts av anmälan från nedan angivna institutioner, 
tjänstemän eller personer. 

De flesta anmälningarna har inkommit från polismyndighet, vilket 
skett i 15 fall. 

Övriga anmälare har varit 

Vid utredning i samband med anmälan har vederbörande lärare kon
taktats och har därvid om de anmälda lämnat följande uppgifter om 
visad begåvning m m. 
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Mellan anmälan och placering i det enskilda hemmet har i många 
fall rätt avsevärd tid förflutit, då man i första hand tillgripit övervak
ning, tillstyrkt åtalseftergift eller utan direkt övervakning »följt fallet» 
och i en del fall »låtit vid utredningen bero». 

I det stora flertalet fall har de unga före beslut om placering varit 
föremål för läkarundersökning, i stor utsträckning genom rådgivnings
byrå och i ett par fall på barnpsykiatrisk klinik. 

Av de placerade ungdomarna har 26 vårdats i hem i landsorten, 12 
i Solna och Sundbyberg och 1 i såväl landsorts- som Solnahem. 11 har 
vårdats i 2 och 3 i 3 hem. Anlitade landsortshem har utgjort 31 och 
Solnahem 9. Ett hem i Stockholm har anlitats. Sammanlagt har sålunda 
41 familjevårdshem varit aktuella i undersökningen. I landsorten har 
mannens yrke varit 

I Solna, Sundbyberg och Stockholm var mannens yrke 

Undertecknad har besökt samtliga hem i Solna, Sundbyberg och 
Stockholm samt i landsorten 25 hem. Tre hem, där vistelsen varit mera 
kortvarig, har intervjuats per telefon. I ett fall har hustrun i hemmet 
träffats utom hemmet. Två av hemmen på Gotland har besökts och 
intervjuats av därvarande barnavårdskonsulent och omdömena om hem
men bygger alltså på hennes uppgifter. 

Den yttre standarden i landsortshemmen har i de flesta fall varit på
fallande god. En del av dem kan vad beträffar utrymme, modern kom
fort och smakfull inredning betecknas som verkliga topphem. Större de
len av de övriga har också fyllt högt ställda anspråk på utrymme, trivsel 
och utmärkt ordning. I vissa andra kan den yttre standarden betecknas 
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som god. Det har varit ordinära välskötta lanthem men i regel med mo

dern utrustning i mindre omfattning än tidigare nämnda. I tre hem har 

det varit äldre och trängre bostäder, som inte gett samma vårdade och 

trivsamma intryck som övriga — 4 hem har, som förut nämnts, inte be

sökts. För hemmen i Solna, Sundbyberg och Stockholm kan standarden 

i 8 hem betecknas som berömlig och i 2 hem som mycket god. 

De personliga kvalifikationerna hos de olika familjerna, närmast 

hustrun och mannen, är svårare at t betygssätta, då omdömena måste 

grundas på endast ett sammanträffande med makarna även om detta 

sträckt sig över två eller flera t immar. M e n i stor utsträckning sam

manfaller undertecknads uppfattning med ungdomarnas egna omdö

men. M e d den reservation som måste göras med anledning av ovan 

anförda, torde hemmen kunna ges nedanstående vitsord. D å männen i 

nära hälften av landsortshemmen av olika skäl inte var anträffbara, 

redovisas omdömena skilda för båda makarna. 

I landsortshemmen 

I Solna, Sundbyberg och Stockholm kan makarnas personliga kvalifikationer beteck
nas som 

I en del av de anlitade hemmen har vårdats mer än en av de unga. I Solna har i 

Av ungdomarna har 25 vårdats i 1 hem 

(Här har dock inte medräknats å sid 65 omnämnda kortare eller längre tillfälliga vis
telser utom hemmet före här avsedda placeringar.) 
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Anledningen till att fler än ett hem har anlitats har varit, att vissa hem 
inte ansett sig kunna behålla inackorderingen på grund av vederbörandes 
misskötsamhet (i 3 fall) eller på grund av ändrade förhållanden inom 
familjen (i 2 fall). 

I åtskilliga fall har dock den unge återvänt till Solna, emedan han 
ansetts ha förbättrats och stabiliserats och så har hon eller han efter 
förnyad kontakt med den gamla miljön och förnyad misskötsamhet på 
nytt måst placeras på annan ort. 

Respektive ungdomars sammanlagda vistelsetid 

i familjevårdshem i landsorten har utgjort: 

i familjevårdshem i Solna, Sundbyberg och Stockholm har den utgjort : 

Familjevårdshemtnens inställning till ungdomarna har, sådan den 
deklarerats vid intervjuerna oftast varit positiv, även om hemmen haft 
anmärkningar på enskilda punkter. Många ungdomar har gjort sig av
hållna och en del av dem har uppehållit kontakten med hemmen genom 
brev, telefon eller besök vid ett eller flera tillfällen. 

Hemmen tillfrågades bl a om den unges attityd vid ankomsten, om 
den vidare utvecklingen, om arbetsvillighet, om ärlighet, om spritbruk, 
om eventuella svårigheter, om den unge visat några speciella intressen 
samt vad hemmet ansåg om vederbörandes utsikter i fråga om skötsam
het och framtida utveckling. 

I det följande redovisas hemmens omdömen i 3 olika grupper, då, 
som tidigare angivits, 11 av ungdomarna vårdats i 2 olika hem och 3 i 
3 hem. Hem 1 avser alltså första familjevårdsplaceringen, hem 2 den 
andra och hem 3 den tredje. 
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Beträffande attityden vid ankomsten uppgavs denna ha varit 

O m en ungdom uppgavs, att »han var som en skrämd fågel» vid an

komsten. O m en sades, att »han svor och röt» och om en annan , at t 

han var »rå och ohyfsad». 

Om uppförandet i fortsättningen uppgavs av 

I ett hem sades om en av ungdomarna : »Det var en strålande pojke» 

— »duktig». I ett anna t hem ansåg m a n samme pojke va ra : »Uppkäftig 

och arbetsovillig». 

A r b e t s v i l j a n har varit skiftande, säkert inte bara beroende p å 

de unga själva utan även p å arbetsledaren. De flesta ungdomar ha r 

dock fått goda vitsord, som framgår av nedanstående uppgifter från 

Om ärligheten ä r vitsorden i al lmänhet positiva: 
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Ett hem som vårdat flera Solna-ungdomar, har uppgett, att man 
blint kunde lita på ungdomarna i hemmet — där rördes aldrig en sak 
— medan en del av dem vid flera tillfällen stal bilar, motorcyklar eller 
gjorde sig skyldiga till inbrott. Ungdomarna ifråga hade en negativ 
inställning till polis och myndigheter och tycktes inte kunna inse det 
orätta i att tillgripa andras ägodelar. Familjen tyckte detta var högst 
anmärkningsvärt, då ungdomarna i övrigt var trevliga och skötsamma. 

Snatterierna hade i ett par fall gällt vin, i några fall mat, ehuru ung
domarna i dessa fall uppgett, att kosten i hemmet varit utmärkt. 

S p r i t b r u k hade förekommit i några fall, likaså spritmissbruk. 
Det övervägande flertalet ungdomar använde, såvitt man vet, inte sprit. 

Frekvensen av spritbruk framgår av nedan angivna siffror från 

Spriten har dock i fortsättningen utgjort ett stort problem för många 
av ungdomarna, vilket redovisas senare med uppgifter från kontroll
styrelsen. 

Andra mera påtagliga svårigheter under ungdomarnas vistelse i fa
miljevårdshemmen framgår av nedanstående uppgifter från 

De här redovisade svårigheterna har dock inte dominerat ungdomar
nas vistelse utan de har omnämnts mera som företeelser, vilka man ob
serverat och ibland fått arbeta extra med. 
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Hemmen har också tillfrågats om ungdomarna v i s a t n å g r a in 
t r e s s e n och svaren redovisas här: 

Huruvida några av de ungdomar med musik och teckning som hu
vudintressen har så utpräglade anlag, att de kan göras fruktbärande i 
fortsättningen, har varit omöjligt att bedöma vid en undersökning 
som denna. Åtminstone ett par av ungdomarna har dock själva den 
uppfattningen. Men ingen av dessa tycks inse, att det krävs utbildning 
för att bli verklig yrkesman. Där synes det brista i ambitionen. Huruvida 
yrkesrådgivning beretts ungdomarna framgår inte av handlingarna. 

Att ställa e n r ä t t p r o g n o s o m u n g d o m a r n a s t ä n k b a 
r a u t v e c k l i n g har inte varit lätt för de tillfrågade och det är an
märkningsvärt många »om» i de gjorda uttalandena. »Om han får verk
ligt stöd», »om han inte utsätts för dålig påverkan», »om han kan sköta 
spriten» osv. Viljan till en positiv bedömning har dock de flesta famil
jerna visat. Omdömena redovisas här: 

Det ansågs vara av visst intresse att veta något om huruvida k o n 
t a k t efter vistelsen uppehållits eller uppehölls mellan den unge och 
respektive familjevårdshem. Enligt de senares uppgift förekom eller 
hade sådan förekommit med 
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Många ungdomar som har haft enstaka eller ingen kontakt med hem
men, har vid samtal bl a uppgett, att »det har inte blivit av». Några 
vars utveckling inte varit den bästa, sade direkt att de inte ville låta 
familjen veta att de misskött sig. 

Slutligen har hemmen blivit tillfrågade, om de ansett, att s a m a r b e 
t e t m e d S o l n a b a r n a v å r d s n ä m n d varit tillfredsställande 
eller vilka eventuella klagomål eller önskemål de ville framföra. 

Svaren har varit mycket positiva och det är få, som haft några klago
mål även om några haft vissa önskemål. 

24 av hemmen — alltså så gott som 2/3 — har betecknat samarbetet 
med nämnden som utmärkt eller bra. 17 har haft vissa klago- eller 
önskemål enligt följande : 

Det sist angivna önskemålet har berörts av flera hem, som ansett, att 
man skulle kunnat nå bättre resultat, om den unge stannat längre. Men 
hemmen har varit medvetna om föräldrarnas och ungdomarnas egen 
iver att dessa skulle få återvända till Solna. Vikten av bättre informatio
ner om de unga före dessas ankomst har också betonats av flera. »Lätta
re att veta hur man skall bemöta dem, om man vet litet mer om deras 
bakgrund och svårigheter.» 
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Ungdomarnas syn på saken 
Intervjuerna med ungdomarna har varit tidsödande, då dessa i många 
fall varit svåranträffbara. En del ungdomar har under intervjuernas 
gång flyttat, inte bara från sin gamla bostadsadress — man har fått söka 
dem genom pastorsämbeten och mantalskontor, grannar, portvakter m fl 
— utan också från orten. Det har i ett par fall slumpat sig så illa att, 
sedan ett par av ungdomarna sökts på relativt avlägsna platser i lands
orten — en i Gävleborgs län och en i Skåne — det har utrönts, att ett 
par andra tidigare oanträffbara ungdomar just flyttat till dessa trakter. 
Barnavårdsombuden på platserna vidtalades i dessa fall att intervjua 
respektive ynglingar för att inbespara tid. I Gävle kom intervjun till 
stånd, medan den till Skåne avflyttade inte har kunnat anträffas. 

De flesta ungdomarna har efterspanats per telefon och tid för sam
manträffande har, ofta efter flera uppskov, avtalats. Det har dock trots 
detta vid åtskilliga tillfällen inträffat, att undertecknad vid besök på 
den bestämda tiden inte kunnat träffa vederbörande. Antingen har 
ingen varit hemma eller också har den, som skulle intervjuats, lämnat 
hemmet för något »roligare» företag. De har då måst sökas på nytt. Där 
vederbörande inte haft telefon har det varit nödvändigt söka dem »på 
måfå». I en del fall har den sökte inte anträffats den gången och nytt 
besök har måst göras. Med få undantag har intervjuerna ägt rum på 
kvällarna, då vederbörande varit hemma från sitt arbete och i regel har 
inte mer än en, några enstaka gånger två, per kväll hunnit intervjuas. 

Av de 39 ungdomarna har 28 intervjuats av undertecknad vid per
sonligt sammanträffande. En yngling kunde inte anträffas vid den över
enskomna tiden, varför uppgifterna i detta fall lämnats av modern. En 
annan hade likaledes rest bort och träffades inte på överenskommen tid 
och plats men intervjuades senare per telefon. En tredje som söktes per
sonligen, då hon inte hade telefon, tog efter skriftlig anmodan kontakt 
och blev även intervjuad per telefon. I ett fall hade modern lovat vidtala 
vederbörande och meddela, när sonen kunde träffas, men har senare 
uppgett, att denne inte ville ställa sig till förfogande för en intervju. En 
annan mor har vädjat om att den unge inte skulle störas med något 
besök. I dessa fall har mödrarna lämnat uppgifter och besvarat en del 
frågor. Dessa redovisas tillsammans med ovannämnda, där modern läm
nat uppgifter, då sonen inte träffades på överenskommen tid. 

Till sist är ytterligare två inte redovisningsbara, den ena, en ung kvin
na, har helt »sumpat ner sig» och är enligt f d övervakaren inte i stånd 
att lämna en intervju, den andre, en ung man, som nyss lämnat värn
plikten, vistas på okänd adress. Hans mormor, där han har haft sin bo-
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stad, vet inte var han finns, inte heller hans tidigare förmyndare. Denna 
som har hand om ynglingens pengar, väntar att han skall dyka upp och 
förmyndaren skall då söka förmedla en intervju. Den har dock inte kun
nat inväntas. Två unga, en direkt till undertecknad och en genom sin 
övervakare, har vägrat varje form av intervju. Endast 31 intervjuer kan 
alltså här redovisas. 

De ungdomar, med vilka undertecknad personligen sammanträffat, 
har beredvilligt ställt sig till förfogande för intervjuerna. Ingen synes ha 
varit missnöjd med besöken. Alla, där intervjuer kommit till stånd, har 
förefallit förstå avsikten med desamma. Huruvida de svar och upplys
ningar, som lämnats, alltid är korrekta är svårt att med någon större 
säkerhet yttra sig om. I vissa fall har man kanske känt sig tveksam. Då 
det här dock mest rört sig om förhållanden, där en viss kritik kunde 
vara att vänta, har det varit en positiv överraskning, att så många kom 
med mera beröm än klander. Å andra sidan bör man ha klart för sig, att 
inställningen kan skifta från dag till dag beroende på i detta samman
hang ovidkommande förhållanden. Detta har också framgått av den 
ambivalenta inställning, som under samtalen då och då gör sig gällande. 
Så säger t ex en yngling, som nyss avtjänat straff och är negativ till 
samhällets åtgärder i allmänhet: »Man skall inte rycka barn från deras 
hem», men senare under samtalet: »Hade jag stannat i det hem jag fick, 
hade jag säkert inte råkat illa ut.» 

En sak som är av viss betydelse vid bedömande av redogörelsen för 
ungdomarnas inställning är den, att de ungdomar, som placerats inom 
Solna och näraliggande hem, i viss utsträckning är av något annorlunda 
typ än de, som placerats i landsorten. I några av de förstnämnda fallen 
har det gällt ungdomar, som under uppväxttiden vårdats å barnhem 
och beretts hem för att gå i yrkesskola. Andra har saknat hem eller be
hövt komma hemifrån för annan orsak än direkt missanpassning. En
dast i ett par fall har även sådan förelegat. 

I här följande redovisning har därför skilts på landsortsplacerade = 
L och i Solna, Sundbyberg och Stockholm placerade = S. 

I första hand har de unga tillfrågats h u r d e u p p f a t t a t om
h ä n d e r t a g a n d e t o c h p l a c e r i n g e n i familjevårdshemmen. 
Som framgår av nedanstående tabell har c:a 40 <fo ansett placeringen 
speciellt i landsortshemmen som ett straff. 

105 



De tre mödrar, som talar för sina söner, uppger på denna punkt: en 
att sonen känt sig bortskickad, en att sonen var glad att få resa till ett 
tidigare sommarhem, som han väl kände, och den tredje att ynglingen 
betraktade placeringen som ett straff. De ungdomar, som sagt sig anse 
placeringen som ett straff, har i flera fall tillagt »till att börja med» 
och »sedan blev det bra». En uttryckte det: »Det var ett trevligt straff». 

Om d e n f o r t s a t t a t r i v s e l n har därför omdömena blivit mer 
positiva än om själva placeringen. Där har c:a 70 % sagt sig ha trivts 
mycket bra eller bra. Här följer uppgifterna i detta avseende: 

I vissa fall har ungdomarna om sin trivsel använt superlativer som 
»Toppen», »Alla tiders», »Bästa hem man kan tänka sig», »Kolossalt 
bra» o s v . Mödrarnas uppgifter om ungdomarnas trivsel har i två fall 
varit positiva och i ett fall negativa. Positiva är i de flesta fall ungdomar
nas omdömen även när det gäller b e h a n d l i n g e n i h e m m e n . 
De har bland annat tillfrågats, om de kunnat känna sig som familjemed
lemmar. Deras svar framgår av nedanstående : 
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Mödrarnas omdömen var även här i två fall positiva, i det tredje fallet 
mera reserverat, ehuru modern dock medgav, att fostermodern varit 
snäll och hygglig. 

Att cirka två tredjedelar av de placerade ungdomarna har känt sig 
som hemma och mycket väl behandlade, trots att många från början 
känt placeringarna som ett straff, måste anses glädjande och anmärk
ningsvärt och innebär ett högt betyg åt hemmen. 

Flera ungdomar har uppgett, att en av fördelarna med placeringen i 
familjevårdshemmen har varit, att de fått lära sig arbeta. Av intresse 
syntes det därför vara att veta i v i l k e n o m f a t t n i n g d e f å t t 
b i t r ä d a m e d a r b e t e och de har därvid uppgivit om förhållan
dena^ detta avseende: 

Mödrarnas uppgifter följde här samma schema som ifråga om övriga 
här redovisade omdömen. Två av mödrarna uppgav sålunda, att deras 
söner inte arbetat mer än som varit nyttigt, medan den tredje ansåg, att 
sonen arbetat hårt. 

Kosthåll och husrum har i regel fått mycket goda vitsord av ungdo
marna, vilket framgår av nedanstående uppgifter om 

över huvud är ungdomarna entusiastiska över maten och bostaden. En 
säger: »Oj, oj oj, jag ökade 14 kg», en annan säger sig ha Ökat 10 kg. 
För många har erfarenheten av ett eget förstklassigt rum och goda, re-
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gelbundna måltider varit en upplevelse. I några fall har bostaden delats 
med kamrater eller något familjens eget barn och därför inte varit så 
hundraprocentigt som de allra bästa. 

Två av mödrarna, som talat för sina söner, har besökt dessa i deras 
hem och gav även på denna punkt dessa goda vitsord. Den tredje hade 
inte besökt sonen i familjevårdshemmet och hade därför ingen uppfatt
ning att deklarera på denna punkt. 

Beträffande f r i t i d o c h n ö j e n har de flesta ungdomarna an
sett, att de haft tillräckligt därav. Endast några få har tyckt, att fritiden 
varit för knapp och tillgången på nöjen varit för avlägsen. Ett par ung
domar har menat sig ha haft full tillgång på fritid och nöjen, men miss
tyckte att de inte fått vara ute så länge som de önskat på kvällarna. Ett 
gott vitsord för hemmiljön måste ett par ungdomar sägas ha gett, när de 
på denna punkt säger: »Det var rätt långt till nöjena, men vi hade så 
trevligt hemma, att vi inte saknade dem.» 

Ungdomarna har också tillfrågats, o m d e s k u l l e f ö r e d r a g i t 
p l a c e r i n g i e n u n g d o m s v å r d s s k o l a i stället för i ett en
skilt hem. Tre av dem har varit intagna på ungdomsvårdsskola och har 
därför kunnat yttra sig med sakkunskap. Deras omdöme blir enstäm
migt: »Kan inte jämföras.» »Absolut inte.» Det senare är också svaret 
från det övervägande flertalet av de övriga, där frågan om ungdoms
vårdsskola varit aktuell. För åtta har sådan skola varit ifrågasatt. Någon 
har svarat: »Det blir man väl inte bättre av.» Ett par har svarat: »Det 
kanske hade varit nyttigt, man hade mera känt, att det gällde allvar.» 
En av flickorna har sagt, att hon, när saken varit på tal, inte haft något 
emot ungdomsvårdsskola, »man skulle ju få kamrater där». Hon hör till 
dem, som aldrig trivdes i familjevårdshemmet. 

Slutligen har ungdomarna ombetts söka ange de f ö r d e l a r r e s 
p e k t i v e n a c k d e l a r , som de anser, att vistelsen i familjevårds
hemmet har inneburit. Som en stor fördel har flertalet — inte mindre än 
21 — med variationer understrukit upplevelsen av »hemkänsla», »ett 
tryggt och trevligt hem». 4 framhåller, att man fick avkoppling och ut
vecklades fysiskt och psykiskt. 2 tyckte att det var värdefullt att komma 
bort från gänget och tillfällen till trassel och 9 trycker på värdet av att 
få lära sig arbeta. 3 har menat, att vistelsen i familjevårdshemmet inte 
berett n å g r a fördelar och 1 »vet inte». Mödrarna i de positiva 2 
fallen ansåg, att vistelsen »uppfostrat» deras söner och inte inneburit 
några nackdelar. Den negativa modern ansåg, att vistelsen inte inneburit 
några fördelar och att nackdelen varit »för hårt arbete.» 

15 av ungdomarna har inte ansett, att vistelsen inneburit några nack-
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delar. 13 ansåg sig ha lidit av en viss bundenhet, reglerade tider eller en 
viss saknad av det egna hemmet. En saknade »intellektuell stimulans» 
och ett par har ansett, att familjerna var alltför trångsynta. 

Som emellertid framgår av det föregående, har de flesta omdömena 
varit positiva. En av de kvinnliga ungdomarna yttrade om sitt hem: 
»Jag fick uppleva så trevliga familjeförhållanden och hur familjens egna 
barn fostrades med både bestämdhet och kärlek att så vill jag fostra mina 
egna barn, om jag får några.» En annan säger: »Familjen var underbar, 
alla skulle få träffa sådana människor.» En säger: »Det bästa tid jag 
upplevat.» Ytterligare en annan : »Rena paradiset.» 

Två av ungdomarna, varav den ena träffades på en fångvårdsanstalt 
och den andra efter nyss avtjänat straff, säger: »Hade jag varit kvar där 
(i familjevårdshemmet), vore jag inte den jag är nu.» 

En ungdom yttrade: »Barnavårdsnämnden har varit både mor och 
far för mig» och en annan sade sig blint lita på att barnavårdsnämnden 
ville hans bästa. 

Man ställer då frågan: »Hur har det sedan gått för de ungdomar det 
gäller?» 

Här skall då först sammanföras åtgärder, som från samhällets sida vid
tagits efter förut redovisad familjevårdshemvistelse. Det bör nämnas, att 
observationstiden eller tiden som förflutit mellan ungdomarnas uppbrott 
från sista familjevårdshemmet och tidpunkten för intervjuerna skiftar 
rätt avsevärt. Medan den i 10 fall varit mellan 7 och 11 år har den i 9 
fall varit endast 3—4 år. I 20 fall rör det sig om cirka 5 år. Fördelningen 
framgår av nedanstående tabell: 

I olika pojk- eller flickhem har under ovan angivna perioder längre eller kortare tid 

vårdats 9 fall 

I ungdomsvårdsskola har varit intagna 3 
övervakning 1 

Utdrag från kriminalvårdsstyrelsens och kontrollstyrelsens register vi
sar, att följande antal ungdomar dömts till villkorlig dom, böter, fängelse 
eller straffarbete. Åtalseftergifter har inte medtagits, då det exakta anta
let sådana inte framgått av tillgängliga handlingar. 

109 



Endast 11 eiler ca 25 procent har kunnat gå till sina hem eller ut i an
ställning utan att vidare åtgärder har behövt vidtas. I denna grupp ingåi 
flertalet eller 7 av dem, som placerats på grund av bostadsbrist och för 
genomgående av skolor. 

Något över 50 procent har varit föremål för någon form av straffåt
gärder enligt ovanstående redovisning. Av dessa har i 18 fall fylleri eller 
alkoholpåverkan varit med i brottsbilden. 

Då det kan vara av visst intresse att känna bakgrunden m fl förhållan
den för de ungdomar, som drabbats av olika straffåtgärder, har en spe
cialsammanställning gjorts över dessa fall (se motstående sida). 

Till jämförelse redovisas bakgrund, vistelsetider och eventuella övriga 
åtgärder för övriga fall. 

Den mest påfallande skillnaden är, att i den första gruppen ingår en
dast en flicka och 19 pojkar, medan i den andra gruppen ingår 12 flic
kor och endast 7 pojkar. Flickornas problem har i regel rört sig om be
nägenhet för utespring, arbetsovilja och i vissa fall promiskuitet, vilket 
ju inte i regel är straffbart. 
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Föremål för straffåtgärder 
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Övriga fall 



114 



Till sist lämnas här uppgifter om ungdomamas nuvarande yrke eller sysselsättning: 

De undersöktas civilstånd var vid intervjuerna: 

Härmed skulle den begärda undersökningen vara avslutad och redo
visad. 
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De frågor man med undersökningen främst ville ha besvarade har ti
digare berörts. Man ville sålunda veta, om den av Solna barnavårds
nämnd igångsatta och ett tiotal år bedrivna försöksverksamheten med 
placering av ungdom i enskilda hem har visat sig ändamålsenlig. Man 
ville veta, hur familjevårdshemmen sett på sina skyddslingar och på sitt 
samarbete med barnavårdsnämnden och man ville veta hur ungdomarna 
själva upplevt vården och vilka resultat av densamma, som kunde redo
visas. 

Så långt möjligt har frågorna här sökt besvaras. Det framgår klart av 
redovisningen, att svaren inte kunnat bli entydiga. 

Att v å r d f o r m e n — rätt skött — är den riktiga kan dock knap
past råda några tvivel om. Hem och vårdfamiljer, som anlitats, har i de 
flesta fall vid besök gjort mycket goda intryck. Mycket få av de inter
vjuade familjerna har haft några invändningar mot att ha ungdomar av 
denna typ i sina hem. En familj hade under åren vårdat 14 fosterbarn 
och flera av dessa hade sökt sig till anställningar, utbildning eller värn
plikt i närheten av hemmet för att kunna uppehålla kontakten med 
detta. Hustrun som var politiskt verksam hade inom sitt kvinnoförbund 
sökt intressera andra familjer för uppgiften att bereda ungdomar av det 
slag det här gäller ett hem. 

Klagomålen på ungdomarna har från vårdfamiljernas sida, som fram
går av tabellerna, varit relativt få. I stället synes familjerna i regel ha 
haft en förståelsefull inställning till de ungas svårigheter och sökt hjälpa 
och fostra dem så långt det varit möjligt. 

Samarbetet med Solna barnavårdsnämnd har enligt hemmens uppgif
ter i allmänhet varit utmärkt. Endast några få ansåg, att de hade fått för 
litet informationer om den unge före dennes ankomst till hemmet. I en 
del fall har den från familjevårdshemmens synpunkt alltför korta vård
tiden påtalats. 

U n g d o m a r n a s e g e n u p p f a t t n i n g om hemmen och vår
den, sidan den framkommit vid intervjuerna, har varit överraskande po
sitiv. Även där så icke från början varit fallet, har inställningen under 
den fortsatta vistelsen i hemmen alltmer kännetecknats av trivsel och för
ståelse för värdet av barnavårdsnämndens åtgärder. En del ungdomars 
omdömen har tidigare citerats. Ytterligare ett par må anföras: »De 
(mannen och hustrun i familjevårdshemmet) har gjort mig till den jag 
är,» »Bästa hem man kan tänka sig, ett r i k t i g t hem.» »Mannen bor
de ha medalj, man kunde prata med honom om allting.» — Det är också 
anmärkningsvärt att, när de unga under intervjuerna spontant berättar 
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om sin vistelse i familjevårdshemmen, det inte är så ofta de har några 
negativa drag eller upplevelser att berätta. 

Den viktiga fråga man sist ställer är då : »Har resultatet av vården för 
de ungas del blivit vad som avsetts?» 

Utredningens svar blir tyvärr inte ett obetingat ja, även om man inte 
kan ge det slutgiltiga svaret efter vad de senare årens bakslag i vissa fall 
ger vid handen. Erfarenheten har visat, att många unga med växande 
mognad, familjebildning och föräldraskap stabiliserar sig och ofta kan 
då »upplevelsen av ett riktigt hem», som så många framhållit som en av 
placeringens största fördelar, bli vägledande och mönsterbildande i de
ras fortsatta tillvaro. 

När man emellertid konstaterar, att resultatet av vården hitintills icke 
uppfyllt de förhoppningar man vågat ställa med stöd av de i stor ut
sträckning positiva uppgifterna om och av familjevårdshemmen och de 
unga själva, frågar man sig vad som är orsaken eller orsakerna till att re
sultatet inte blivit bättre. 

Det har icke varit denna undersöknings uppgift att utreda orsakerna 
till framgång eller misslyckande. Sammanhanget är alltför komplicerat 
och antalet undersökta fall har varit för litet för att man här skall våga 
dra några avgörande slutsatser. Ett enstaka sammanträffande med vård
familjerna och med ungdomarna kan inte heller utgöra en tillförlitlig 
grund för bestämda ställningstaganden. 

Några synpunkter som undertecknad vid genomgående av vederbö-
randes handlingar och under intervjuernas gång kommit fram till må 
dock här få anföras. 

En av de intervjuade ungdomarna, som ett par dagar före intervjun 
gjort sig skyldig till inbrott, fällde under samtalets gång ett yttrande, 
som kanske säger något om grundorsaken till de flestas misslyckande: 
»Jag trodde aldrig, att det var så svårt att bli en bra människa». Denne 
yngling hade vuxit upp i ett hem, där svåra stridigheter rådde mellan 
föräldrarna, där fadern missbrukade sprit och var närmast hätskt in
ställd mot sonen. Denne hade sökt sig utanför hemmet till olika gäng, 
snattat och stulit. Han hade varit omhändertagen flera gånger av barna
vårdsnämnden och vistats i olika hem, där han åtminstone i det sista 
trivdes utmärkt. Han återvände emellertid till föräldrarna. Dessa hade 
en trång bostad, varför han icke kunde få eget rum utan måste ligga i 
köket. »Kunde aldrig ta hem några kompisar.» Han sökte sig därför till 
dessa utomhus och i samvaron med det gamla gänget kom spriten i allt 
större utsträckning in i bilden. Det var också i spritpåverkat tillstånd han 
begått det aktuella inbrottet. Han var nu i hög grad deprimerad och 

117 



missnöjd med sin tillvaro. Han trivdes inte med sitt förvärvsarbete. Han 
ville bli reklamtecknare men hade inte prövat eller prövats, om han 
passade för detta arbete. Denne unge mans situation är tämligen typisk 
för många andra av dem, som ingår i undersökningen. Och man kan 
peka på vissa förhållanden, som spelat stor roll i den här omtalade unge 
mannens, liksom många andras, missanpassning. 
1) Hemmiljön och de ungas bakgrund har i endast ett fall, såvitt man 
vet, varit helt tillfredsställande. Där inte rena missförhållanden rått, 
har andra faktorer spelat in som gjort, att hemmet inte varit det stöd, 
som den unge så väl behövt under sin uppväxttid. I över 60 procent av 
fallen har ungdomarnas hem uppvisat allvarliga brister. Det är också be
tecknande, att nära 40 procent av fallen anmälts genom polismyndighets 
försorg och att i cirka 50 procent av fallen har orsaken till omhänderta
gande varit stölder. Åtskilliga fall av missanpassning kunde säkert ha fö
rebyggts, om de unga i barndomen flyttats till en tryggare och mindre 
frestelsefylld miljö. 

2) När hemmiljön varit bristfällig eller ur stånd att ge trivsel och trygg
het har »gänget» ofta blivit en farlig ersättare för hemmet. Och att fri
göra sig från gängets inflytande under uppväxttiden liksom senare är 
mer än de flesta av dessa ungdomar orkar med. Även av denna anled
ning måste det ha varit av stort värde, om den unge tidigare flyttats från 
en olämplig omgivning och utom räckhåll för gänget. 
3) Permissionerna från familjevårdshemmen — i många fall tämligen 
täta — har inte alltid varit av godo. Påyrkade av såväl de ungas för
äldrar som de unga själva har man inte velat vägra dem, men under 
permissionerna har inte sällan nya allvarliga förseelser begåtts och en be
gynnande återanpassning har spolierats. Vid flera tillfällen har permis
sionerna utmynnat i utskrivning, sedan föräldrar yrkat därpå, utan att 
de unga varit mogna för en sådan åtgärd. I åtskilliga fall har också för
nyat omhändertagande visat sig nödvändigt. Enligt såväl många vård
familjer som vissa av ungdomarna har permissionerna haft en ogynnsam 
inverkan. Ofta har de unga varit ur balans vid återkomsten till familje
vårdshemmet. 

4) Spriten har varit en allvarlig stötesten för de flesta, vars återanpass
ning inte blivit den önskade. Den ovannämnde ynglingen, som nyss be
gått inbrott, försäkrade att om han varit nykter, skulle inbrottet aldrig 
kommit till stånd. En annan yngling som träffades på fångvårdsanstalt, 
försäkrade likaledes att om han kunnat låta bli spriten skulle det brott, 
för vilket han nu var häktad, aldrig blivit av. Spritbehovet var i detta 
fall så stort, att inkomsten av arbete knappast räckte till mer än sprit. 
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En tredje, nyss frigiven efter avtjänat straff, menade att spriten (en 
nödvändighetsvara!) var så dyr, att man stal för att få pengar till den. 
En fjärde numera skötsam ungdom, vars hem upplösts i hans tidiga 
barndom och som senare vuxit upp på barnhem, innan han kom till fa
miljevårdshem, har på senare år tidvis innebott hos sin far, då han inte 
kunnat finna annan bostad. Fadern, som är utpräglad alkoholist, utgör 
enligt sonen en frestelse för denne att själv dricka till övermått. De unga 
som själva inte har direkt behov av sprit, lockas lätt av »gängen» till 
spritfester av olika slag och steget är sedan inte långt till att begå dum
heter eller bli inblandade i stölder eller andra brott av allvarlig art. 
5) E f t e r v å r d e n för de unga, som kommer från den relativt lugna 
och goda miljön i familjevårdshemmet till hemorten och sin gamla miljö, 
är särskilt betydelsefull. Vårdfamiljernas prognos för de ungas utveckling 
innehöll så många »o m». »O m han får gott stöd», »O m han inte ut
sätts för frestelser», »O m han kan klara spriten», »O m han får arbete 
och arbetsledare, som han trivs med» o s v . 

Ett uppföljande av fallen genom fortlöpande kontakt och stöd under 
den första, att döma av ovanstående prognoser särskilt riskfyllda tiden, 
är därför av stor vikt. Betydelsefullt är också, att man i största möjliga 
utsträckning biträder vid yrkesval eller söker bereda de unga, som kan 
tillgodogöra sig sådan, någon form av utbildning. Frånvaron av dylika 
hjälpåtgärder kan ha en inte ringa del i eventuella misslyckanden. 

De synpunkter, som här anförts, gör inte anspråk på att innehålla nå
got nytt, åtminstone inte för dem, som sysslat något med den sociala ung
domsvården, men kanske kan det förtjäna att understrykas, att den nu 
redovisade undersökningen synes stödja tidigare gjorda erfarenheter på 
detta område, att det för det klientel det här gäller föreligger behov av 
såväl t i d i g a r e åtgärder som en väl planerad e f t e r v å r d . 
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Intensiv PR för hemhjä lp måste kommunerna utveckla för att bekantgöra för ålders-
och förtidspensionärer samt för barnfamiljer möjligheten att erhålla hjälp med hus
hållet och personvården. Till ledning för denna upplysningstjänst tillhandahåller 
socialstyrelsen de kommunala nämnderna häfte nr 175/1965 av Råd och anvisningar, 
vilket speciellt sysslar med den sociala hemhjälpen, dess utveckling och uppbyggnad, 
med frågor om statsbidrag, vårdpersonal, hemhjälpen åt barnfamiljerna, hemhjälpen 
åt åldringar och handikappade m m. Vidare lämnas exempel på textförslag till brev, 
som kommunerna bör sända till pensionärerna för att upplysa dem om vart de kan 
vända sig och under vilka betingelser hemhjälp lämnas. 

Kommunerna uppmanas att genom en uppsökande verksamhet hålla sig under
rättade om åldringarnas och invalidernas behov av hjälp. Den 1964/1965 företagna 
inventeringen av åldringarnas bostäder och behov av hemhjälp får kontinuerligt fort
sättas och hållas aktuell. 
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Är hemhjälp åt alla en utopi? 
Redovisning för den sociala hemhjälpen under 1964—1965, behov 

och utvecklingstendenser 

Av byrådirektör M A R G A R E T A NORDSTRÖM och 

byråsekreterare T U L L I A VON S Y D O W 

I avsikt att kartlägga den sociala hemhjälpens omfattning och organi

sation har socialstyrelsen för år 1964 utökat sina årligen återkommande 

undersökningar till att även omfatta arbetsledningen, vårdpersonalen 

och den övriga öppna åldringsvården. 

I nedanstående redogörelse för undersökningen upptas följande frågor: 

hemhjälpskategoriernas representation i kommunerna 

arbetsledningen 

vårdpersonalen 

hemvårdarinnorna 

barnvårdar innorna 

hemsamariterna 

vårdtagarna 

barnfamiljerna : hemvårdarinneverksamheten 

barnfamiljerna: barntillsynen 

åldringarna och de handikappade 

planerad utbyggnad eller förändring av hemhjälpsverksamheten 

övrig öppen åldringsvård 

personalvårdande åtgärder 

hemh j älpstaxor 

Hemhjälpskategoriernas representation i kommunerna 

Uppgifter har inkommit från landets samtliga kommuner och socialsty

relsen kan med glädje notera att social hemhjälp i någon form före

kommer i varje kommun. 

Personalkategoriernas representation i kommunerna 1964 

De olika personalkategorierna används huvudsakligen för olika typer 

av hjälpbehov men m a n har på många håll kombinerat dem så att hjälp-

formen avpassats efter behovet och arbetskraften kunnat fördelas på 

lämpligt sätt. 

Arbetsledningen 

Arbetsledningens utformning och arbetsledarens lämplighet och utbild

ning har visat sig vara av stor betydelse för såväl den kvalitativa som den 

kvantitativa utformningen av verksamheten. Det har tydligt framgått a t t 

hv = hemvårdarinna 
bv = barnvårdarinna 
hs = hemsamarit 
kom = kommun 
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där arbetsledningen för de olika verksamhetsgrenarna är gemensam eller 
har ett ständigt samarbete har hjälpformen på det effektivaste och mest 
ekonomiska sättet avpassats efter hjälpbehovet. 

1964 var arbetsledningen för de olika verksamhetsgrenarna: 
gemensam i 758 kommuner 
uppdelad i 208 kommuner 

Av dessa 208 kommuner hade man samarbete mellan verksamhets
grenarnas arbetsledning i 189 kommuner. Inget samarbete förekom i 17 
kommuner. 

I cirka hälften av landets kommuner har arbetsledaren andra upp
gifter vid sidan av de arbetsledande. Arbetsledning + vårdande uppgif
ter förekom år 1964 i 56 kommuner. Arbetsledning + andra administra
tiva uppgifter förekom samma år i 426 kommuner. 

Speciell utbildning för arbetsledare förekommer ännu inte. 

Arbetsledarna rekryterades från följande yrkeskategorier 1964 

Lönerna varierar mellan 4 och 22 lönegraden och arvodena mellan 
90 och 10 860 kronor per år. 

Vårdpersonalen 

HEMVÅRDARINNORNA 

Hemvårdarinnorna hjälper i första hand barnfamiljer där husmor på 
grund av akut sjukdom, barnsbörd, klenhet e d inte kan sköta hemmet. 
I mån av tid hjälper de även till med barntillsyn och inom den öppna 
åldringsvården. 

Som framgår av nedanstående kurva ökade hemvårdarinnekåren kraf
tigt under tioårsperioden 1944—1954. Av olika orsaker, inte minst 
statsbidragsförändringen 1960, bromsades expansionen och kåren har 
förstärkts mycket måttligt. 

Det vill dock synas som om antalet hemvårdarinnor nu åter är i sti
gande. 
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Antal hemvårdarinnor 1944—1964 

Hemvårdarinnornas utbildning i % av totala antalet 

Antalet hemvårdar innor u t a n utbildning har stigit med 4 % 1962— 

1964. Ökningen är beklaglig då den hemvårdarinna som är utbildad i 

bl a arbetsrationalisering, sjukvård, psykologi m m i allmänhet har stör

re förutsättningar at t klara sina många gånger krävande uppgifter. 

Avgångsprocenten 1955—1964 har varit ganska konstant 

Orsakerna till avgången 1955—1964 
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Antalet hemvårdarinnor som slutar sitt arbete på grund av giftermål 
har 1955—1964 minskat med 12 %. Avgången till annat yrke är också 
något mindre, medan andelen pensionerade av naturliga skäl ökar. 

Behovet av hemvårdarinnor är dock långt ifrån fyllt. Störst är bristen 
i storstäderna, men även vissa mera avlägsna landsortskommuner har 
svårt att rekrytera personal. 

Antal vakanser räknade vid årsskiftena 1953—65 

Antal hemvårdarinnor som övergått till annan hv-tjänst 1958—64 

BARNVÅRDARINNORNA 

Den tilltagande yrkesverksamheten hos de gifta kvinnorna har medver
kat till ett ökat behov av tillsyn av sjuka barn under föräldrarnas för
värvsarbete. Behovet av tillsyn även av friska barn har blivit allt större. 
På många håll har man anställt särskild personal för sådan barntillsyn, 
barnvårdarinnor. 

Antal kommuner med barnvårdarinnor 1961—1964 

Barnvårdarinnorna är i allmänhet timanställda. Ersättning utgår med 
3 : 5:90 per timme. 

358 barnvårdarinnor arbetade under en vecka (febr) 1965. då de ut
förde 13 756 arbetstimmar. 

HEMSAMARITERNA 

Åldringar och handikappade kan vistas längre i sina egna hem om de får 
hjälp med de husliga sysslorna och den personliga hygienen. Detta hjälp
behov tillgodoses av hemsamariterna (även kallade åldringsvårdarinnor, 
åldringsvårdsbiträden, hemassistenter, hemvårdsbiträden), som i allmän
het är timanställda. 

Allt fler kommuner har, vilket framgår av nedanstående tabell, insett 
betydelsen av en väl utvecklad hemsamaritverksamhet, sedan statsbi
dragets införande 1964 i alltmer ökad omfattning. 
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Antal kommuner med hemsamaritverksamhet 1950—1964 

Ersättning till hemsamariterna utgår enligt avtal i 741 kommuner, i 

övriga kommuner utgör ersättningen 2 : 5:90 per t imme. 

Antal sysselsatta hemsamariter under en vecka (jan el febr) 1955—1965 

Antalet arbetstimmar under denna vecka 1965 uppgick till 323 543, 

dvs en genomsnittlig arbetstid av ca 14 veckotimmar per hemsamarit . En 

ökning av antalet arbetst immar per hemsamarit , där så kan ske av geo-
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grafiska skäl, är ur många synpunkter önskvärd. Förbät t rade förtjänst

möjligheter för hemsamariterna kan medföra ökade sociala förmåner. 

Rörligheten minskas och kåren får bättre yrkesmedvetande. Kommunens 

administrativa kostnader och arbetsbelastning kan dessutom nedbringas. 

Vå rd t aga rna 

BARNFAMILJERNA: HEMVÅRDARINNEVERKSAMHETEN 

I övervägande antalet fall har hemhjälpsbehovet orsakats av akut sjuk

dom eller barnsbörd. Hemhjälp lämnas dock även när akut sjukdom inte 

föreligger utan hjälpen utgör en profylaktisk åtgärd. Hjälp lämnas i allt 

större utsträckning oberoende av hjälpsökandens ekonomiska situation 

och borde om möjligt alltid lämnas till dess hjälpbehovet fyllts. Alltför 

många familjer får inte behålla hemhjälpen så länge som det hade varit 

önskvärt. 

Antalet hjälpta barnfamiljer samt hjälpbehovets orsak 1952, 1955, 1958, 1964 

Av de 66 952 familjer som hjälptes 1964 fick 20 231 hjälp två eller 

flera perioder. 

M a n har i många fall sökt avpassa hjälpen efter hjälpbehovet genom 

at t hemhjälpen hos en barnfamilj vid ett och samma hjälptillfälle varit 

först en hemvårdarinna och sedan en hemsamarit. I 64 605 hjälpfall 

1964 var hemhjälpen hemvårdarinna och i 7 497 hjälpfall 1964 var 

hemhjälpen hemsamarit . 

Husmor i hem med handikappade barn får glädjande nog i allt större 

utsträckning hjälp och avlösning. 
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Antal kommuner som lämnat hemvardarinnehjälp till familjer med 
handikappade barn 1961—1964 

I 232 kommuner hjälper också hemsamari ter och barnvårdarinnor 

familjer med handikappade barn. 

Många hjälpsökningar måste avslås p å grund av personalbrist. Men 

det dolda hjälpbehov som föreligger framgår inte av nedanstående av 

kommunerna lämnade uppgifter då många familjer i kommuner med 

underdimensionerad hemhjälp bevisligen anser det lönlöst at t ansöka 

om hemhjälp. 

Antal på grund av personalbrist avslagna ansökningar om hemhjälp 
till barnfamiljer 1952—1964 

BARNFAMILJERNA: BARNTILLSYNEN 

Även barnets sjukdom kan föranleda ett hjälpbehov. Ensamföräldrar 

och andra föräldrar som båda förvärvsarbetar behöver hjälp med tillsyn 

av ett sjukt barn. Hjälp med tillsyn av ett friskt barn har också lämnats 

då vårdaren av bärande skäl behövt avlösas. 

1964 fick 6 094 familjer hjälp med barntillsynen. Av dessa familjer 

fick 2 739 hjälp två eller flera perioder. 
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I de fall då särskilt anställda barnvårdarinnor inte funnits har barn
tillsynen utförts av annan hemhjälpspersonal. 

Indikationen för barntillsynen inte redovisad i 86 fall. 

Under en vecka 1965 fick 363 sjuka och 139 friska barn tillsyn. 55 
ansökningar om barntillsyn avslogs på grund av personalbrist under 
denna vecka. 

ÅLDRINGARNA OCH DE HANDIKAPPADE 

Antalet åldringar och handikappade som får hemhjälp ökar ständigt. 
Hjälptiden varierar från några timmar i månaden till flera timmar om 
dagen, ibland hela dygn. 

Flertalet åldringar och handikappade får kontinuerlig hjälp av hem
samariterna. 

Antalet hjälpta åldringar och handikappade 1954—1964 

Ofta hjälper även hemvårdarinnorna åldringar och handikappade. Så 
sker t ex i kommuner där hemsarnariter inte finns, på somrarna då det 
råder brist på hemsamariter eller om åldringen eller den handikappade 
är akut sjuk eller särskilt svårskött. 
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Hemvårdarinnehjälp var kontinuerlig till åldringar och handikappade 

Antal hiälpta åldringar och handikappade under en vecka 
(jan el febr) 1954—1965 

Övervägande antalet hjälpta åldringar och handikappade har ett mer 

eller mindre stadigvarande hjälpbehov. De har fått hemhjälp varje dag 

eller kanske någon gång i månaden beroende på hjälpbehovet. 

Antal en vecka i febr hjälpta åldringar och handikappade vilkas hjälpbehov 

Många av dessa hjälpta sökte dock till institutioner av något slag. 

Antal en vecka i febr hjälpta åldringar och handikappade 

U t a n social hemhjälp skulle nästan alla dessa klena och sjukliga män

niskor liksom åtskilliga av de andra hjälpta åldringarna och handikap-
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pade, ännu inte i behov av institutionsvård, vara i en mycket svår be
lägenhet. 

Genom den pågående inventeringen av åldringarnas och de handi
kappades behov av hemhjälp uppdagas ständigt nya vårdbehövande. Ty
värr kan inte alltid hemhjälp ordnas så snart en hjälpbehövande anmält 
ett hjälpbehov, utan ansökan om hjälp måste tillsvidare avslås. 

Antal avslagna ansökningar om hemhjälp till åldringar och handikappade 
under en vecka (jan el febr) 1962—1965 

Cirka hälften av dessa avslagna ansökningar hänför sig till Stockholm, 
där förhållandena är speciellt besvärliga. Men även på andra håll, på 
orter med övervägande kvinnlig industri, i avfolkningsbygderna, är ar
betskraftsproblemet många gånger svårlöst. En viss obenägenhet att börja 
förvärvsarbeta har å andra sidan konstaterats på många håll, där kvin
nors yrkesverksamhet hittills varit ovanlig. Lönesättningen är dock av 
avgörande betydelse. 

I omkring 200 kommuner ansåg man sig vid årsskiftet 1964/65 ha för 
få hemsamariter. På några håll tror man dock att förbättrade rekryte
ringsåtgärder skulle kunna öka antalet hemsamariter. 25 % av samtliga 
kommuner i landet ansåg sig ha ett så gott rekryteringsunderlag att man 
vid behov skulle kunna anställa ett avsevärt ökat antal hemsamariter. 

Planerad utbyggnad eller förändring av hemhjälpsverksamheten 

Statsbidragets införande fr o m 1/7 1964 har säkert bidragit till att så 
många kommuner, 266 st, planerar att utöka eller på annat sätt förbättra 
den sociala hemhjälpen. 

Kommunernas vilja att söka tillgodose det tilltagande behovet av hem
hjälp till åldringar och handikappade belyses av att ett stort antal kom
muner ämnar anställa fler hemsamariter, inte mindre än 95 kommuner 
utbildar hemsamariter under 1965 och i 23 ytterligare kommuner kom
mer man att påbörja hemsamaritverksamhet. 

Men även ett ökat behov av hemvårdarinnor kan konstateras. 34 
kommuner skall anställa ytterligare hemvårdarinnor och i Stockholm 
kommer 15 hemvårdarinnor att nyanställas. En allmän utbyggnad av 
verksamheten kommer att ske i 15 kommuner, barnvårdarinneverksam-
het kommer att införas i 6 kommuner. På flera håll planerar man en 
omorganisation eller förbättring i andra hänseenden. 
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övrig öppen åldringsvård 

Den övriga öppna åldringsvården är ett viktigt komplement till hemsa-
maritverksamheten. Allt fler kommuner inser betydelse av att hemhjäl
pen åt åldringarna och de handikappade kompletteras med sådana an
ordningar som kan ge en bättre andlig och kroppslig kondition. 

Anordningar för övrig öppen åldringsvård redovisas från 466 kom
muner. Planer på att ordna sådan verksamhet har 96 kommuner. 

På några håll finns eller planeras även andra former av övrig öppen 
åldringsvård, t ex dagcentraler. 

Personalvårdande åtgärder 

En synnerligen viktig faktor för utvecklingen av den sociala hemhjälpen 
är de åtgärder som vidtages av kommunen i personalvårdande syfte. 
Personalen inom den sociala hemhjälpen måste känna att den hos de 
kommunala myndigheterna har förståelse för sitt många gånger svåra 
arbete. Såväl hemvårdarinnor som hemsamariter och barnvårdarinnor 
arbetar isolerade från kamrater och behöver känna kontakten med ar
betsgivarparten och arbetsledarna. Genom en positiv personalpolitik un
derlättas därför rekryteringen och minskas avgången. 

Hemhjälpspersonalen hade i 58 kommuner ekonomiskt bidrag för att 
delta i av Svenska Hemvårdarinneförbundet samt av Lekmannaskolan i 
Sigtuna ordnade studieveckor. Sammanlagt brukar dessa kurser besökas 
av 3 5 0 ^ 0 0 deltagare. 

I cirka'550 kommuner förekommer inga personalvårdande åtgärder, 
varken i form av information rörande yrkes- och personalfrågor eller i 
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form av samkväm, vilket förhållande inte är ägnat att främja personal
situationen. 

Hemhjälpstaxorna 
Till ansökan om statsbidrag till social hemhjälp för 1964 fogades upp
gifter om de grunder efter vilka ersättning uttogs för lämnad hemhjälp. 
Avgiftssättningen befanns vara synnerligen olikartad. Ersättningen var 
på vissa orter dubbelt, ibland tre- eller fyrdubbelt högre än på andra 
orter. Även övriga bestämmelser t ex hänsyn till kapital, hemmavaran
de barn etc varierade i hög grad. Drygt 1/4 av kommunerna beräkna
de avgiften per dag, ett alltför osmidigt förfarande. 

På grundval av de insända avgiftstaxorna har tablån pä motstående 
sida sammanställts. Den redovisar de inkomstnivåer efter vilka kommu
nerna strax före 1 mars 1965 uttog avgift av åldringar och handikap
pade och av familjer bestående av tre personer, föräldrar och ett barn. 

40 procent av kommunerna tog, enligt vad som framgår av tablån, ut 
avgift av en familj på tre personer med årlig inkomst av 5 000 kronor 
(existensminimum för en sådan familj är i ortsgrupp 3 år 1965 fast
ställt till 6 700 kronor + 840 kronor), 35 procent av kommunerna tar 
ut avgift vid en inkomst av 6—7 000 kronor, 11 procent vid 8—9 000 
kronor, endast 2 procent vid en inkomst av 10 000 kronor och däröver. I 
50 procent av kommunerna får ensamma åldringar och handikappade 
betala vid en inkomst av 4 000 kronor (folkpensionen uppgår f n för en 
person till 4 245 kronor). Ca 10 procent av kommunerna hade vid ovan 
angiven tid beslutat sig för att använda den av socialstyrelsen utarbe
tade och i december 1964 till kommunerna distribuerade Rådgivande 
taxan för ersättning för social hemhjälp. Enligt denna taxa skall avgift 
för en person uttas vid en månadsinkomst av 801 kronor. En familj 
på tre personer skall ha en månadsinkomst av 1 001 kronor för att av
gift skall uttas. En del kommuner har troligen under senare tiden gått 
över till socialstyrelsens taxeförslag. Av 24 slumpvis utvalda kommuner 
hade sålunda 2/3 i november 1965 antagit densamma. Med av kom
munerna i mars 1965 redovisade principer för avgiftssättningen kan 
hemhjälpen för de allra flesta familjer endast bli en hjälp i katastrof
situationer och då under kortast möjliga tid. 

Det torde i dagens läge vara endast ett fåtal familjer förunnat att 
använda den sociala hemhjälpen annat än vid akuta sjukdomstillstånd. 
Alltför många åldringar och handikappade kan inte heller anlita hem
hjälp i önskvärd utsträckning. Hemhjälpen i profylaktiskt och uppbyg
gande syfte är under de redovisade förhållandena en utgift som varken 
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Av kommunerna redovisade hemhjälpstaxor per 1 mars 1965 

133 



ryms i pensionärens eller barnfamiljens budget. Taxesättningen förhind
rar den utveckling av hemhjälpsverksamheten som såväl familjebered
ningen som socialpolitiska kommittén föreslagit, som accepterats av 
statsmakterna och som sedermera resulterat i beslutet om det omfattan
de statsbidraget. 

Socialstyrelsen anser att de av kommunerna i mars i år redovisade 
avgiftsnormerna är synnerligen otillfredsställande och även om en ten
dens till liberalare avgiftssättning är skönjbar ser styrelsen allvarligt på 
det rådande förhållandet. 

Utan social hemhjälp — olösliga problem 

För mänga kommuner står det redan nu klart att varken avgifterna 
eller en otillräcklig personaltillgång får hindra hjälpbehövande familjer, 
åldringar och handikappade att utnyttja denna service. På flera håll 
bedriver man dessutom i samråd med andra kommunala myndigheter 
en uppsökande verksamhet. Tyvärr har dock alltför många kommuner 
ännu inte accepterat att hemhjälpen är ett » s e r v i c e o r g a n » till 
tjänst för oss alla i situationer när vi inte kan klara vårt husliga arbete. 
Ofta förbises också att hemhjälpen kan bli ett viktigt led i de åtgärder 
som vidtas i social-medicinskt syfte. 

Om inte den sociala hemhjäJpsverksamheten utbyggs och görs till
gänglig för alla kommer myndigheter och enskilda att ställas inför olös
liga problem. 
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Hemvårdar innan — ny som yrkestyp — finns runt
om i världen, kan man se i utlandsposten till social
styrelsens hemhjälpsavdelning. En broschyr från 
Chicago visar i ord och bild att när familjen be
höver hjälp sänder stadens Child and Family Ser
vices u t en av sina hemvårdarinnor för a t t ta hand 
om hemmet. Organisationen är medlem av C W L A 
— Child Welfare League of America. H ä r följer 
skildringen i original och översättning. 

M y name is Nora Gross. Profession? Homemaker. 
Right now that title may not mean much to you 

Mitt namn är Nora Gross. Yrke? Hemvårdarinna. 
Kanske säger er den titeln ingenting 

. . . but from the expression on Mr. Baldwin's face when 
he opened the door for me, you'd have thought I was a 
messenger from heaven. 

. . . men att döma av uttrycket i herr Baldwins ansikte, 
när han öppnade dörren för mig, skulle ni ha kunnat 
tro jag var sänd från himlen. 

I guess he really needed someone like me. The house 
was a mess. And the children — well. . . 

J a g skulle tro att han verkligen behövde en sådan sem 
mig. Huset var en enda röra. Och barnen. . . 



. . . first things first. The baby needed real care, and 
right away. 

. . .först det viktigaste. Babyn behövde verkligen ses om. 
Till verket. 

With a job to go to, a house and meals to worry about, 
kids to be gotten ready for school every morning and 
a helpless baby . . . Mr. Baldwin looked as if he could 
stand some looking-after, himself. 

Med ett arbete han måste gå till, ett hus och måltider 
att tänka på, ungar att göra i ordning för skolan varje 
morgon och en hjälplös baby. . . såg herr Baldwin ut 
att själv behöva någon som såg till honom. 

Bobbie ? With his mother in the hospital, no wonder he 
looked lost. A washcloth and a bit oflove would help 
here. Doris? Almost a teenager, and scared and con
fused about rhe first signs of growing up. The case
worker assigned to watch over me and this family will 
know what to do for her. 

Bobbie? Med mamman på sjukhuset var det inte att 
undra på att han såg övergiven ut. En tvättlapp och 
en smula vänlighet skulle hjälpa här. Doris? Nästan 
tonåring, skrämd och förvirrad inför de första tecknen 
på vuxenhet. Socialvårdaren som har ansvaret för mig 
och denna familj vet nog vad som skall göras för henne. 

A maid wouldn't be the answer. Even if Mr. Baldwin 
could afford it, where would he find one who would 
be more than just a housekeeper — one who would give 
his children the affection and security they need with 
no mother in the home? 

Ett ungt hembiträde kunde det inte bli fråga om. Även 
om herr Baldwin kunde ha råd med det, var skulle han 
finna någon som kunde vara mer än just hushållerska 
— någon som kunde ge hans barn den omsorg och trygg
het som de behövde nu när mamman inte var hemma? 



We get alcng — this troubled family. That father who 
can now get on with his job — the youngsters who know 
there'll be someone at home to care for them after 
school — that little baby . . and me. 

Vi klarar oss — denna bekymrade familj. Husfadern 
som nu kan gå till sitt jobb. . barnen som vet att det nu 
finns någon hemma att ta hand om dem när de kom
mer från skolan — och så den lilla babyn. . . och jag. 

I have been specially trained by CHILD and FAMILY 
SERVICES. Between assignments I attend classes and dis
cussion groups. I've even been trained in shopping on 
a budget. I 'm proud to be one of their professional 
Homemakers. I've been one now going on twentyfour 
years. 

J a g är speciellt utbildad i Barn- och Familje-Service. 
Emellan mina tjänsteuppdrag deltar j ag i kurser och 
diskussionsgrupper. J a g har också lärt mig att göra in
köp efter budget. J a g är stolt över att vara medlem 
av hemvårdarinnornas yrkeskår. J a g har nu varit med 
i yrket under tjugofyra år. 

You see I 'm not a maid, I 'm not for hire. I work for a 
wonderful organization that tries to help families. I am 
a professional HOMEMAKER. I a m employed by CHILD 
and FAMILY SERVICES. I am sent where I am most needed 
and this is what I love to do — help people. 

Ni förstår, jag är inte något hembiträde, mig städslar 
man inte. J a g arbetar för en underbar organisation 
som försöker hjälpa familjer. J a g är en professionell 
hemvårdare. J a g är anställd vid Barn- och Familje-
Service. J a g skickas dit där j ag bäst behövs och detta 
är vad jag vill göra — hjälpa människor. 

O n every case, I work under the direction of one of 
CHILD and FAMILY SERVICES' caseworkers. She visits the 
home where I 've been assigned, talks things over with 
the father and me, and my — how she helps us over 
the rough spots. 

I varje tjänsteuppdrag arbetar j ag under ledning av en 
av organisationens socialvårdare. Hon besöker hemmet 
dit j ag sänts, talar igenom saker och ting med husfa
dern och mig — och hjälper oss över stötestenar. 



Naturally we visit the mother in the hospital. . . the 
caseworker and I. We ask her advice about everything 
concerning her home and family — try to manage her 
home as she wants. And do our best to let her know 
her husband and her children are being taken care of. 

Givetvis besöker vi — socialvårdaren och jag — husmo
dern på sjukhuset. Vi frågar om hennes anvisningar be
träffande hemmet och familjen — söker sköta hemmet 
som hon önskar det. Och gör vårt bästa för a t t hon skall 
förstå att hennes make och barn blir omskötta. 

. . .and for as long as she needs a HOMEM AKER'S help. 

. . .så länge hon behöver en hemvårdarinnas hjälp. 

So I 'm there, helping to keep that family together, 'til 
that wonderful day when mother comes home from the 
hospital. .. 

Alltså är jag där för att hjälpa familjen att hålla ihop 
tills den underbara dag inträffar då husmodern kom
mer hem från sjukhuset. 

That 's how CHILD and FAMILY SERVICES lends a helping 
hand, and I 'm very glad to be a part of it. Another 
family needs me now. It could be anyone's. Maybe 
y o u r s . 

På detta sätt räcker hemhjälpsservicen i Chicago en 
hjälpande hand, och jag är mycket tillfredsställd med 
att vara en del av verksamheten. Nu är det en annan 
familj som behöver mig. Det kan vara vilken familj 
som helst. Kanske d i n . 



Många problem kvar i zigenarnas inpassning 

i det svenska samhället 

Av kanslist INGRID ORRSKOG, zigenarsektionen på socialstyrelsens 
socialvårdsbyrå 

I början av 1500-talet kom zigenare för första gången till Sverige. Under 
århundradenas lopp har sedan olika förordningar om behandlingen av 
zigenarna sett dagens ljus, de flesta med syfte att driva zigenarna ut ur 
landet. Ett stycke in på 1930-talet började emellertid en mera positiv 
och human syn på zigenarfrågan att göra sig gällande och det började bli 
klart att man inte genom förföljelser kunde komma till rätta med de pro
blem som zigenarna och deras levnadssätt skapade utan genom att ta hand 
om dem, lära dem läsa och skriva, göra dem bofasta och över huvud in
ordna dem i samhället. Det första mera avgörande steget till lösning av 
zigenarfrågan togs år 1954, då särskilda sakkunniga tillsattes för utred
ning av frågan om åtgärder för zigenarnas anpassning i samhället. Ut
redningen var färdig med sitt betänkande 1956. Det förelåg, ansågs det, 
ett stort behov av åtgärder på skilda områden för att man skulle kunna 
förbättra zigenarnas förhållanden, i första hand ordnad bosättning och 
ordnad skolgång. 

Ungefär två år senare, i april 1958, fick arbetsmarknadsstyrelsen Kungl 
Maj:ts uppdrag att lösa zigenarnas sysselsättningsproblem. Under sin 
verksamhet härmed fann man emellertid att frågan om zigenarnas in
passning i arbetslivet var beroende av att även andra viktiga frågor fick 
en samtidig lösning. Hösten 1959 ingav arbetsmarknadsstyrelsen därför till 
Kungl Maj:t en framställning med förslag till åtgärder beträffande zige
narnas bosättning m m . Framställningen hade tillkommit efter samarbete 
med bostadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och socialstyrelsen. Genom Kungl 
brev den 25 mars och den 10 juni 1960 uppdrogs riktlinjer för hur zige
narfrågan skulle behandlas och bostadsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, 
skolöverstyrelsen och socialstyrelsen tilldelades i samband därmed bestäm
da arbetsuppgifter. Verksamheten inleddes den 1 juli 1960. 

Antalet zigenare i Sverige beräknades år 1922 till ca 250. Ar 1955 inre
gistrerade utredningen ca 750 zigenare. Detta antal har ytterligare ökat 
och antalet zigenare i Sverige uppgår nu till omkring 1 000. Av dessa 
vistas ca 1/3 i Stockholm. 

Arbetsmarknadsstyrelsens uppgift 

Arbetsmarknadsstyrelsen fick till uppgift att ordna speciella bostäder 
och bevilja lån till bohagsutrustning åt zigenarna. Redan då de statliga 
åtgärderna på allvar sattes in den 1 juli 1960 beräknades att ca en tred
jedel av landets zigenare var bosatta. Genom arbetsmarknadsverkets åt
gärder har i nära samverkan med olika kommunala myndigheter bostä
der beretts dels inom det bostadsbestånd som finns tillgängligt, dels genom 
uppförandet av särskilda byggnader. Ca 30 sådana bostäder har uppförts 
eller håller på att uppföras sedan den 1 juli 1960. Arbetsmarknadsstyrel-
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sen svarar här för anskaffning och uppförande av bostäderna på mark, 
som utan kostnad ställs till förfogande av vederbörande kommun. Bygg
naderna uthyrs till kommunerna, som i sin tur svarar för förvaltningen 
och uthyrningen till zigenarna. Bostadsytan i de flesta fall är 70 kvadrat
meter och därtill kommer 13 kvadratmeter ekonomiutrymme. 

I ett par fall har kommuner också helt på eget initiativ byggt en mo
dern enfamiljsvilla åt en zigenarfamilj. 

Antal bosättningar enl arbetsmarknadsstyrelsen 

I detta antal innefattas de zigenare som är stationära i husvagn på viss 
plats sedan flera år och i stort sett endast reser i samma grad som övrig 
bofast befolkning. Antalet ambulerande zigenare torde nu röra sig om 
mindre än 100 personer. I Stockholm, där bland annat två läger sedan 
flera år sörjt för zigenarnas bostadsförhållanden, har den intensifierade 
verksamheten lett till att lägren numera är evakuerade. (Se artikel härom 
i Soc-Medd nr 5—6/1964.) Även om sålunda försöken att ordna zigenar
nas bostadsförhållanden varit ganska framgångsrika får man inte glöm
ma att många bostäder är av synnerligen dålig standard och att fortsatta 
ansträngningar är av nöden för att åstadkomma en fortlöpande förbätt
ring i detta hänseende. Ordnad bosättning är ett av huvudvillkoren för 
att övriga problem skall kunna lösas. När den fasta bosättningen är en 
realitet kan barnen följa en regelbunden skolgång, ungdomen kan få yr
kesutbildning och familjeförsörjaren i bästa fall komma i ordnat arbete. 

Många gånger har en zigenarfamilj under den kalla årstiden insett förde
larna med en varm stuga i stället för den kalla husvagnen eller tältet men 
när våren kommer blir stugan dem för trång och med löften att åter
komma på hösten i lagom tid för skolans upprop drar de sina färde. Även 
om den sommarens restid blir längre än vad som planerats och dagen för 
uppropet i skolan glöms bort är ändock ett stort steg vunnet i och med 
att familjen under flera månader prövat på sådana levnadsvanor som en 
fast bosättning medför. För allt fler zigenare tycks också resorna mer och 
mer begränsas till sommartiden. 

Beträffande lån till bohagsutrustning har arbetsmarknadsstyrelsen till zige
nare lämnat inalles 146 sådana lån under tiden juli 1960—december 
1964. Lånen beviljas numera med 3 000 kronor till en familj om två per-
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söner och för varje barn över fyra år tillkommer 550 kronor. I praktiken 
har det visat sig att socialnämnden ofta måste komplettera denna bohags
utrustning i en utsträckning, som är beroende av hur familjens tidigare 
levnadsförhållanden har varit. 

Ett intensivt arbete har på många håll bedrivits för att lösa sysselsättnings
frågan. Arbete anskaffas dels genom arbetsförmedlingen i vanlig ordning, 
dels måste arbetsträning, omskolning eller yrkesutbildning tillgripas. Förut
sättning för yrkesundervisning är emellertid att vederbörande gått i folk
skola. Den vuxna zigenaren av i dag har emellertid som regel haft en 
mycket oregelbunden skolgång om ens någon och är sålunda ytterligt 
handikappad på arbetsmarknaden genom analfabetism, bostadsproblem 
och brist på yrkesutbildning. Arbetsanskaffningen har också erbjudit läns
arbetsnämnderna stora svårigheter; dock redovisas för år 1964 samman
lagt 96 fall, där försök gjorts till arbetsplacering och i 21 av dessa fall 
uppnåddes varaktiga anställningar. Svårigheterna att behålla en arbets-
anställning var framför allt beroende på bostadsproblem, bristande skol-
och yrkesutbildning samt andra anpassningssvårigheter. 

Yrkesutbildning pågick under år 1964 i 7 fall och 10 personer var 
sysselsatta i beredskapsarbete, skyddad sysselsättning och arbetsträning. 

De traditionella inkomstkällorna blir allt färre; genom förtenning kan 
zigenaren inte försörja sig och genom skärpt kontroll ifråga om handel 
med begagnade bilar och skrot kommer svårigheterna att bli ännu större 
för zigenarna att ägna sig åt dessa yrken. Även om således försörjnings
problemen är mycket stora får man inte glömma bort att bland de bo
fasta zigenarna finns flera som sedan åratal har fast ordnat arbete såsom 
t ex industriarbetare, chaufförer, barföreståndare. 

Bidrag till skolundervisning för vuxna avseende elementär skriv- och läs-
undervisning m m lämnas av arbetsmarknadsstyrelsen till ett flertal kur
ser, bl a i internatform. 

Det som tidigare sagts beträffande arbete och yrkesundervisning visar 
att en effektiv skolgång är av fundamental betydelse. För zigenarbarnens 
skolgång finns inga undantagsregler, utan för dem gäller samma bestäm
melser som för andra svenska barn. I praktiken synes dock skolplikten in
te efterlevas på ett tillfredsställande sätt, särskilt inte av de barn som sak
nar fast vistelseort. Det är ovedersägligt att många av de ambulerande 
familjerna är medvetna om värdet av skolgång för barnen och de anmäler 
till skolan sin ankomst till orten. Men tyvärr kan förhållandena också va
ra de motsatta och föräldrarna saknar all insikt om värdet av barnens re
gelbundna skolgång. Det är också många gånger svårt att i skolans klass
system placera dessa barn, som kan vara helt utan skolkunskaper trots att 
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de är högt upp i skolåldern. Genom anordnandet av särskild undervisning 
i obligatoriska skolor som avser att ge erforderliga grundkunskaper i mo
dersmål och matematik underlättas dock denna inplacering. Från juni 
1960 — då Kungl brev angående denna särskilda undervisning trädde i 
kraft — har ett 60-tal barn, fördelade på olika kommuner, fått sådan un
dervisning. 

Av vad tidigare sagts beträffande försörjningsproblemen framgår att zi
genarna i stor utsträckning är i behov av socialhjälp för sitt uppehälle. 
Socialstyrelsen är enligt ovannämnda Kungl brev bemyndigad att under 
vissa förutsättningar ersätta kommun för kostnader avseende vård och 
erforderligt understöd, som i huvudsak enligt gällande praxis inom so
cialvården lämnas zigenare vilken är att anse som bosatt inom kommu
nen. Styrelsen har ansett att en bosättningstid, uppgående till en samman
hängande tid av minst sex veckor, berättigar vederbörande kommun att 
på denna grund tillerkännas ersättning för kostnader för utgiven social
hjälp. Socialstyrelsens utgifter uppgick till ca 945 000 kronor under bud
getåret 1964/65. Ytterligare föreskrivs att ersättning inte må lämnas för 
kostnad avseende bosatt zigenare, vilken under två år efter bosättningen 
haft sin försörjning utan att uppbära socialhjälp annat än tillfälligt till 
mindre belopp. På denna grund har styrelsen hittills i elva fall lämnat av
slag på inkomna ansökningar om ersättning. 

Sedan oktober 1962 pågår genom arbetsmarknadsstyrelsens försorg en so
cialmedicinsk undersökning av landets alla zigenare.1 Denna undersök
ning är nu i det närmaste klar och kommer säkert att avsevärt underlätta 
bedömningen av vad som ur försörjningssynpunkt bör företas för att effek
tivt hjälpa zigenarna. Undersökningen kommer också att medföra att de 
arbetsoförmögna zigenarna får den förtidspension som de kan vara berät
tigade till. 

Även om vad som hittills åstadkommits för zigenarnas inpassning i sam
hällslivet inger en viss optimism återstår många och svåra problem in
nan zigenarfrågan har förts till ett lyckligt slut. Sålunda uppkommer 
komplicerade problem i samband med vuxenundervisningen. Förslag till 
lösning ingår i statsverkspropositionen till årets riksdag. 

1 Se vidare om utredningen i socialläkare John Takmans artikel »Som läkare för 
zigenarna» i Sociala Meddelanden nr 6/1962. 
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Social trygghet i glesbygd I 
Den nordnorrländska socialvården ställd inför nya svårgripbara problem 

Av socialchef SVEN FISK, Vilhelmina 

Den kommunala socialvården konfronteras i stor utsträckning med män
niskor hos vilka insufficienstillstånden orsakar ofta svårgripbara problem
ställningar. Det väsentliga för all socialvård är omsorgen om den enskil
de individen — människan. Målsättningen är, och måste förbli, att bi
stå den person som råkat i svårigheter att efter måttet av sina förutsätt
ningar vara människa och leva ett liv i frihet, trygghet samt goda socia
la och kulturella gemenskaper med andra människor. 

Vi lever i en tid under vilken vårt svenska samhälle genomgår en 
snabb och radikal strukturomvandling. En grundläggande faktor i den
na utveckling är urbaniseringsprocessen, den stora folkvandringen från 
landsbygd till stad. Med samhällets strukturella omdaning förändras lev
nadsbetingelserna för människorna och därmed följer nya problemställ
ningar. Under de senaste trettio åren har det skett nära en fördubbling 
av antalet invånare i tätorterna. Även om samhällets strukturella för
ändring varit en viktig faktor i välståndsstegringen står dock klart att 
den för många enskilda medfört betydande negativa faktorer i levnads
förhållandena. Detta gäller människorna såväl i det expansiva samhället 
som i avfolkningsbygderna. Många tätortskommuner utvecklas så snabbt 
att de inte tillfredsställande hinner bygga ut den sociala service som är 
nödvändig. Ett av de stora problemen inom dessa kommuner är bostads
frågan. Den för närvarande pågående flykten från de tillbakagående 
landsbygdsnäringarna till de expansiva stadsnäringarna leder till stora 
och svårbemästrade problem för människorna i glesbygderna. De yngre 
arbetsföra åldersgrupperna söker sig till de expanderande samhällsbild
ningarna med differentierat näringsliv där goda arbetsmöjligheter står 
till buds, medan de mer ålderstigna människorna stannar kvar i hem
bygden. Det är även vanligt att de invalidiserade blir trogna den invan
da miljön. Genom denna omställningsprocess uppstår en mycket ogynn
sam åldersfördelning i avfolkningskommunerna. Redan nu finns det 
kommuner där åldringarna utgör en betydande del av befolkningen. I 
ett dynamiskt samhälle sker ständigt förskjutningar mellan olika yrkes
områden och regioner; men den nu pågående folkomflyttningen från 
glesbygd till tätort ar av så omfattande och allvarlig karaktär att det 
finns all anledning att den noggrant följs av myndigheterna. När be
folkningen i arbetsför ålder utgör en allt mindre del av totalbefolkning
en leder detta till svagare skatteunderlag och därmed sviktar underlaget 
för en allsidig service. Med ett tillbakagående näringsliv följer försäm
rade sysselsättningsmöjligheter för de människor som inte föredrar att 
flytta. Vi rör oss här med en trend, som återverkar negativt på hela 
samhällsapparaten inom glesbygden då högt skattetryck och mindre god 
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service verkar hämmande på näringslivets utveckling, vilket å sin sida 
leder till ytterligare accentuering av den redan nu befintliga ogynnsam
ma befolkningsutvecklingen. 

Samhället ändrar struktur och nya problem uppkommer vilka knap
past kan lösas med gårdagens metoder. Därför måste socialvården alltid 
vara beredd att söka sig fram efter nya vägar för att adekvat kunna 
hjälpa dem som är i behov av bistånd. I vårt land har under det senaste 
decenniet den sociala reformpolitiken tagit sig uttryck i en markant ut
byggnad av socialförsäkringssystemet genom vilket man vill skapa social 
trygghet för alla medborgarna. Men trots en sjudande socialpolitisk re
formperiod finns det fortfarande väsentliga grupper människor med ef
tersatta behov. Vi har de ensamstående mödrarna, de handikappade, 
åldringarna och de långtidssjuka för att nämna några befolkningsgrup
per inom vilka det finns många enskilda med otillfredsställande förhål
landen. Att så är fallet har bland annat Socialpolitiska kommittén visat 
genom sina synnerligen värdefulla utredningar. 

Socialpolitiken inriktas alltmer på att förebygga insufficienstillstånd, 
vilka kan medföra behov av stödåtgärder. Socialförsäkringarnas utbygg
nad är ett viktigt led i arbetet för skapande av social och ekonomisk 
trygghet för alla människor. Och de olika socialförsäkringarnas utform
ning och omfattning är av största betydelse för den kommunala social
vården, inom vilken man märkbart påverkas av systemets förtjänster 
men även av dess brister. 

Den med stort intresse emotsedda lagen om allmän försäkring trädde 
i kraft den 1 januari 1963. Lagen har nu varit i tillämpning under så 
lång tid att vissa erfarenheter utvunnits. Genom lag om allmän försäk
ring har skapats ett enhetligt system, vilket skall lämna den enskilde 
skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom, barnsbörd, ålderdom, invaliditet 
och försörjarens frånfälle. Även om lagen är rationellt utformad så ger 
ändock den praktiska tillämpningen av vissa avsnitt gång efter annan 
anledning till besvikelser. 

Lagen om allmän försäkring omfattar sju avdelningar, uppdelade i 
tjugotvå kapitel. Samtliga paragrafer är vitala och viktiga. Med anled
ning av viss beslutföring synes bestämmelserna om förtidspension, inva
liditetstillägg, invaliditetsersättning och vårdbidrag till handikappade 
barn tilldra sig särskilt intresse. Motivationen härvidlag varierar men 
vittnar säkerligen om en utvecklad känsla av förståelse för de handikap
pades problem. 

Enligt lagens 7 kap 1 § kan försäkrad därest arbetsförmågan på grund 
av sjukdom, psykisk efterblivenhet, vanförhet eller annat lyte är nedsatt 

146 



med minst hälften erhålla förtidspension. Vidare krävs att nedsättningen 
av arbetsförmågan kan anses varaktig. Om nedsättningen utan att be
dömas varaktig kan antas bli bestående avsevärd tid äger den försäk
rade rätt till folkpension i form av sjukbidrag. Förtidspension kan utgå 
till försäkrad som fyllt sexton år för tid före den månad då han fyller 
sextiosju år eller ålderspension enligt lagen dessförinnan börjat utgå till 
honom. Den försäkrade vars arbeteförmåga är nedsatt i sådan grad att 
intet eller endast en ringa del därav återstår erhåller hel förtidspension. 
Är arbetsförmågan nedsatt i mindre grad men dock med avsevärt mer än 
hälften utgår två tredjedelar av hel förtidspension. I övriga fall tiller-
känns den försäkrade en tredjedel av hel förtidspension. 

Syftet med förtidspension enligt lagen om allmän försäkring är att till
försäkra den enskilde individen rätt till ekonomisk trygghet vid förtida 
förlust eller nedsättning av arbetsförmågan. Förtidspension är alltså en 
kompensation för de försörjningsekonomiska konsekvenser som kan upp
stå av sjukdom eller skada. Därav följer helt naturligt att det är av 
mycket stor vikt efter vilka grunder man bedömer nedsättningen av ar
betsförmågan. Bestämmelserna i AFL 7 kap 3 § säger följande: »Vid be
dömande i vad mån arbetsförmågan är nedsatt skall beaktas den försäk
rades förmåga att vid den sjukdom eller det lyte, varom är fråga, bereda 
sig inkomst genom sådant arbete, som motsvarar hans krafter och fär
digheter och som rimligen kan begäras av honom med hänsyn till hans 
utbildning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhållanden 
och därmed jämförliga omständigheter.» Då klientelet inom den all
männa försäkringen är mycket heterogent följer därav att samma sjuk
dom eller skada har olika inverkan på arbetsförmågan för olika indivi
der. Betydelsefulla faktorer härvidlag är ålder, tidigare yrke, utbildning 
och bosättning. För att komma i åtnjutande av förtidspension fordras 
att invaliditeten hänför sig till medicinska indikationer samt att den 
medicinska defekten medför förlust eller en betydande nedsättning av 
arbetsförmågan. Man har dock inte ansett det lämpligt att vid bedöm
ning av arbetsförmågan utgå från ett renodlat medicinskt invaliditets
begrepp, utan hänsyn skall även tas till yrke och ekonomiska förhållan
den : med andra ord, samtliga de omständigheter vilka kan påverka den 
försäkrades möjligheter att utnyttja den återstående arbetsförmågan skall 
noga beaktas och individuell hänsyn tas till den försäkrades hela situa
tion. 

Man frågar sig här om de beslutande organen, vid bedömning av-
ärenden rörande förtidspension, verkligen tar hänsyn till den försäkrades 
hela situation; eller spelar de medicinska faktorerna en dominerande roll 
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medan det mest blir sidoblickar på övriga förhållanden? I ärenden av
seende förtidspension förekommer skälighetsbedömningar och därmed 
finns vissa risker för att de objektiva måtten på insufficienstillstånden 
kan gå förlorade. Pensionsdelegationerna vid försäkringskassorna har till 
uppgift att bedöma i vilken grad den försäkrades arbetsförmåga är ned
satt. Detta förutsätter att delegationerna är väl insatta i de olika ärende
nas hela vidd. Då de mentala insufficienserna utgör en betydande del 
av invaliditetsorsakerna finns det anledning anta att pensionsdelegatio
nerna ofta ställs inför svårbedömbara problem inom förtidspensione
ringen. Behovet av kvalificerade utredningar är uppenbart och brister 
i utredningarna måste otvivelaktigt inverka menligt på bedömningen. 
Med viss förvåning konstateras att de sociala utredningarna inte sällan 
upprättas per telefon, många mil från den person ärendet rör. Man kan 
med fog fråga hur det är möjligt att på detta sätt göra goda utredningar. 
Vid bedömning av invaliditetsgraden skall det lokala arbetsmarknads
läget ges skälig inverkan. Inom vårt land finns det stora områden med 
ensidigt näringsliv där det är mycket svårt att bereda de handikappade 
tillfredsställande sysselsättning. Helt naturligt är det betydligt lättare att 
inom orter med differentierat näringsliv återföra de invalidiserade till 
förvärvslivet. I ett kärvt arbetsmarknadsläge har de handikappade svårt 
att hävda sig för att nå goda arbetsobjekt. Glesbygden uppvisar i regel 
ett ganska outvecklat näringsliv och därmed också svårigheter för de 
handikappade att göra sig gällande på den öppna arbetsmarknaden. 
Inom förtidspensioneringen aktualiseras ibland frågan huruvida den för
säkrade skall underkasta sig skyldighet att flytta till annan ort. Det kan 
inte vara för mycket begärt att man här tar hänsyn till den försäkrades 
ålder, familjeförhållanden, fastighetsinnehav, utbildning samt övriga 
sociala förhållanden. Här kan en mängd faktorer av ömtålig karaktär ha 
avgörande betydelse för ärendets handläggning. Det finns en ortsbunden 
befolkning som inte låter sig flyttas, och det är önskvärt att pensionsde
legationerna visar stor tolerans härvidlag. Därtill vet vi att bland de 
medelålders och äldre inom glesbygderna finns många som redan passe
rat möjligheterna att forma om livet från grunden. 

Om en framställning angående förtidspension inte kan röna bifall, 
men den försäkrade ändock är ur stånd att genom sitt tidigare yrke er
hålla tillfredsställande bärgning synes det skäligt att rehabiliteringsåt
gärder sätts in. I AFL 4 kap 2 § talas om försäkringskassans skyldigheter 
därest försäkrad har behov av rehabilitering. Enligt nämnda lagrum skall 
försäkringskassan granska de så kallade 90 dagars fallen. Detta inne
bär att i den händelse sjukpenning eller ersättning för sjukhusvård ut-
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givits för 90 dagar i följd eller eljest skälig anledning föreligger, skall 
försäkringskassan undersöka huruvida skäl finns för att vidta åtgärd 
som är ägnad att förkorta sjukdomstiden eller att helt eller delvis före
bygga eller häva nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga. Reha
biliteringsbehovet synes växla med befolkningens sociala och ekonomiska 
villkor. I Norrland med dess mindre differentierade näringsliv finns ett 
stort behov, troligen större än i landet i övrigt. Då rehabiliteringen in
går som ett betydelsefullt led i invaliditetsbedömningen och rätt till för
tidspension blir man något bekymrad inför de stora bristerna. Egentligen 
existerar inte något väl utbyggt rehabiliteringssystem. Verksamheten är 
dock föremål för en intensiv utbyggnad varför förhoppningar finns om 
betydelsefulla förbättringar inom överskådlig tid. Detta ger dock dålig 
rättvisa för de människor som i dag bör bli föremål för rehabiliterings
åtgärder men förvägras sådana på grund av bristande resurser. Ur so
cialpolitisk synpunkt är det mycket viktigt att så många handikappade 
som möjligt återvinner hälsa och arbetsförmåga samt återförs till för
värvsarbetet för att ges möjligheter till produktiva insatser. Rätten till 
arbete hör förresten till de mänskliga rättigheterna. 

Om invaliditetstillägg, invaliditetsersättning och vårdbidrag för han
dikappade barn må helt kort sägas att det är önskvärt att dessa förmå
ner kommer så många handikappade som möjligt till del. Under den 
senaste tiden har det förts en intensiv polemik om dessa förmåner. Sär
skilt vårdbidragen till handikappade barn har varit föremål för en or
dentlig debatt. Reaktionen har gällt att tillämpningen dels varit snäv 
och restriktiv, dels ganska oenhetlig inom försäkringskassorna. En vid
synt humaniserad inställning till den invalidiserade bör prägla bedöm
ningen av dessa ärenden. Samhället har råd att lämna de svårt handi
kappade det stöd de är i behov av. I en lagtext har varje ord sin be
stämda betydelse; kanske vi här behöver vissa lagändringar. 

Mellan socialvården och socialförsäkringarna finns vitala och viktiga 
samband. Socialpolitiken syftar till att skapa social och ekonomisk 
trygghet. Våra socialpolitiska reformer har inriktats på att eliminera in
sufficienstillstånd, att öka tryggheten och därigenom lindra umbäranden 
för de sämre lottade — att minska klyftan mellan de välsituerade och 
de fattiga. Socialförsäkring och socialhjälp tillsammans skall utgöra ett 
system, vilket skall garantera trygghet mot nöd. Den smidiga behovsprö
vade socialhjälpen skall i de mest skiftande situationer lämna hjälp, bland 
annat när socialförsäkringarna inte kan träda till eller är otillräckliga. 
För att ett sådant system skall fungera på ett tillfredsställande sätt måste 
socialhjälpens klientel vara begränsat till skälig omfattning. Socialhjäl-
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I Vilhelmina har genom socialbyråns försorg de senaste åren ordnats utställningar 
av hemslöjdsalster, tillverkade av pensionärer och där finns en hel del 
sameslöjd att se och köpa. 



pen brukar i viss mån betraktas som en mätare på de socialpolitiska åt
gärdernas effekt. Ju bättre förtidspensioner och sjukförsäkring desto 
mindre socialhjälp vid sjukdom och invaliditet. Rätt till förtidspension 
skall egentligen inte föreligga förrän man i rehabiliteringshänseende 
gjort vad som rimligen kan åstadkommas i det enskilda fallet. Men rik
tigt problematiskt blir ett förtidspensionsärende när försäkringskassan av
slår framställningen utan att några som helst rehabiliteringsåtgärder vid
tagits och där den försäkrade bevisligen inte kan försörja sig genom det 
tidigare yrket. Under det senast förflutna året har jag kommit i kontakt 
med ett inte ringa antal sådana ärenden. Här har naturligtvis social
nämnden fått träda till med kontinuerlig socialhjälp, men frågan står 
öppen huruvida det inte skett en snäv bedömning från pensionsdelega
tionerna. Jag är fullt införstådd med att åtskilliga handikappade tillhör 
gränsskiktet mot rätt till pension men har svårt att frigöra mig från att 
här är ändock nödvändigt med en viss mjukare tillämpning av lagtex
ten. 

Enligt statistiken finns relativt sett de flesta invalidpensionärerna i 
glesbygderna. Detta förhållande sammanhänger med att inte endast de 
medicinska utan även sociala, ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga 
indikationer skall beaktas vid bedömningen av rätten till förtidspension. 
Men frågan är om samtliga indikationer får tillräcklig inverkan på be
dömningen. Personligen tror jag det finns anledning att så att säga stan
na upp och begrunda situationen. Inom glesbygden finns säkerligen ock
så de flesta så kallade gränsfallen — avslagsärendena. Med handikapp 
av vad slag det vara må följer i de flesta fall svag ekonomi. Även i väl
färdssamhället är det svårt att vara handikappad. Säkert är bristerna kän
da men så länge de finns måste de på nytt påpekas. Om vi får en re
striktiv tillämpning inom förtidspensioneringen leder detta till att det 
blir betydligt svårare att vara handikappad och bo inom glesbygden än 
i tätorterna — även om glesbygdskommunernas socialnämnder är vid
synta och förstående. De handikappades valmöjligheter är beskurna i 
glesbygderna och därför är det behövligt med stödåtgärder genom så
väl socialförsäkringarna som socialhjälpen. Eller rättare sagt: socialför
säkringarna tillsammans med socialhjälpen skall förebygga insufficiens
tillstånd. Socialpolitiken i sin helhet syftar till att skapa social och eko
nomisk trygghet. Kanske känslan av att ha tillvunnit sig sådan befordras 
bäst genom socialförsäkringssystemet. Även om så är fallet så strider det
ta på intet sätt ernot att socialhjälpen har fördelar som socialförsäkring
en saknar, det är därför dessa båda tillsammans skall utgöra en garanti 
mot nöd. Medmänniskan i välfärdssamhället — ja, vad som här krävs 
är att hela vårt samhälle bärs upp av ömsesidigt ansvarstagande och so
lidaritet. 
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Social trygghet i glesbygd II . Samerna — 

en folkminoritet 

Av socialchef SVEN FISK, Vilhelmina 

I Sverige finns omkring 10 000 samer av vilka ungefär en tredjedel är 
direkt knuten till renskötseln. De samer som idkar denna näringsgren är 
spridda över ett område från Karesuando till Idre. Men det finns samer 
vilka bosatt sig i städer och samhällen belägna från norr till söder — 
från Lappland till Skåne. Vi har samer verksamma som skogsarbetare, 
fabriksarbetare, präst, diakon, lärare, gruvarbetare, socialvårdsassistent, 
sjuksköterska, kronojägare, fiskare och hemslöjdare. Utöver de här 
nämnda kategorierna finns det många yrkesområden inom vilka samer 
gör goda insatser och erhåller sin försörjning. 

Samerna utgör en minoritet i den svenska befolkningen. Som en folk-
minoritet riskerar de att bli satta på undantag, att få en särställning och 
bli orättfärdigt behandlade. Om man vill hjälpa vissa befolkningsgrup
per till bättre levnadsförhållanden så finns det många tillvägagångssätt. 
En av de mer beprövade metoderna är att i skrift skildra eventuella 
missförhållanden; men oavsett vilket förfaringssätt man väljer måste ak
tiviteten präglas av saklighet och ansvar. 

Medicinska föreningens tidskrift nr 5 1964 är ett specialnummer om 
samerna i Sverige. Tidskriften vill genom artiklar av dr John Takman 
och med kand Christer Hogstedt rikta uppmärksamheten på vissa miss
förhållanden bland samerna. Takman och Hogstedt företog under tiden 
26/4—2/5 1964 en resa inom området Jokkmokk—Gällivare—Kiruna— 
Karesuando för att på ort och ställe bli informerade om rådande för
hållanden. En del fakta och synpunkter har artikelförfattarna hämtat 
ur litteraturstudier. Efter att ha tagit del av nämnda tidskriftsnummer 
inställer sig en del reflektioner. 

Är samerna föremål för diskriminering? Finns det i vårt land ett ras
tänkande, vilket inverkar menligt på samernas existensvillkor? Utestängs 
samerna från möjligheter till yrkesutbildning, arbete och goda bostäder? 
Är samerna satta under förmyndarvälde? Frågeställningarna är vitala 
och fordrar svar. 

Det krävs en rätt ingående kännedom om samefolket för att man skall 
kunna lämna en adekvat skildring av dess nuvarande levnadsbetingelser 
i vårt land. Naturligtvis är det berikande att göra studier i bokverk som 
Dat läh mijen situd eller Lappalaiset, men man måste därvid komma 
ihåg att de är skrivna i en tid olik vår. Den Karnellska andan lever inte 
kvar i de norrländska bygderna. 

Samerna har prioritet att nyttja de för renskötseln avsatta områdena i 
vårt land. Detta unika privilegium, vilket grundar sig på urgammal 
hävd, är dock inte skyddat av en lagstiftning, som tillförsäkrar samerna 
rätt till ostörda betesmarker. Under senare år har samerna fått vidkän-
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nas betydande inskränkningar i renbetesomrâdena. Frågan om rätten 
till renbeteslanden är synnerligen komplicerad. Renskötseln konfronte
ras här med allmännyttiga åtgärder som sjöregleringar, kraftverksbyg
gen, framdragande av vägar och utnyttjande av malmfyndigheter. Det 
rör sig här om företag vilka är nödvändiga för vårt lands fortsatta ut
veckling. Och det är inom dessa problemkomplex vi möter den viktiga 
och mycket ömtåliga frågan om samernas rättsliga ställning. Visst har 
samerna gång på gång fått göra stora eftergifter men man kan här an-
notera, att även många bland den övriga befolkningen i de norrländska 
bygderna gjort betydande förluster. Problematiken är alltså inte renodlat 
samisk, men det gör inte saken bättre. Dock måste man ha klart för sig 
att byggande av vägar, exploatering av malmfält och i övrigt närings-
stimulerande åtgärder har livsavgörande betydelse för Norrlands fram
tid. Det finns samebyar där renantalet har minskat eller är statiskt. Or
sakssammanhangen är svårdefinierbara men säkerligen har en del famil
jer av ekonomiska skäl tvingats till alltför stora slakter. Att renantalet 
är statiskt inom vissa samebyar beror i viss mån på att markerna inte 
»bär» en utökning, särskilt längst upp i norr inom områden där det 
finns många husbönder. Renskötselns bärighet hänger nära samman 
med erforderliga rationaliseringsåtgärder. Det finns säkert en stabil 
grund för samernas gamla näringsgren, men vissa strukturförändringar 
är nödvändiga för att göra den mer lönsam. 

De »urbaniserade» samerna har ingen anledning att låta tala om sig 
som samer då de inte störs eller särbehandlas av lapplagarna, anser 
Hogstedt. Är nu detta en riktig uppfattning? Det övervägande antalet 
samer i vårt land livnär sig genom annat arbete än renskötseln. Trots 
att det finns ett rätt livligt intresse för rennäringen, så förekommer det 
en viss flykt över till andra yrkesområden. Renskötarens arbete är tungt 
och krävande och inte alla samer passar för det. Arbetsmarknadsläget är 
på sina håll prekärt för samerna, vilket byaåldermannen Gustaf Johans
son i övre Soppero bevisat genom sin undersökning Arbetslöshetssitua
tionen inom Saarivuoma lappby, utredning med förslag, dagtecknad den 
20 januari 1964. Genom försorg av arbetsmyndigheterna placeras en del 
samer i anställningar inom samhällen helt olika hembyn och dess ar
betsordning. Anpassningsprocessen är här ofta smärtsam och det är inte 
sällsynt med misslyckanden. Vi behöver här en fördjupad solidaritet där 
samhället i sin målsättning är berett att konstruktivt förhjälpa alla 
medborgare till goda förhållanden, till ett rikt och meningsfullt liv. 

Det är ett ofta anfört argument att samerna är ställda under förmyn
darskap. Klart är att samerna inte kan handlägga sina egna angelägen-
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heter på sätt, som tillkommer andra befolkningsgrupper i vårt land. 
Samebyarna — kollektiven — har sina stämmor men ordförande är 
samekonsulenten, en icke same. Samekonsulenten och sameassistenten — 
tidigare benämnda lappfogde och lapptillsyningsman — utövar inspek
tion av rennäringen. Samekonsulenten, vilken har de flesta under året 
inkomna handlingarna rörande samernas förhållanden, kallar till stäm
man med samebyn. Till lappväsendets uppgifter hör bl a att plan
lägga och rådgiva i frågor som rör driftformer, ekonomi och organisa
tionsproblem inom rennäringen. Det är svårt att riktigt förstå varför 
inte samerna själva får leda en sådan organisation. Åtskilliga frågor som 
berör samerna och deras näringsgren handläggs utan samråd med re
presentanterna för samebyarna. Lappväsendet, inom vilket samekonsu
lenten och sameassistenten arbetar, har troligen sina traditioner från 
det så kallade birkarlaväldets tid. Lappfonden skall användas till för
mån för samerna, men administreras helt av lappväsendet. Samerna 
har ingen laglig medbestämmanderätt i hur medlen från fonden skall 
förvaltas. Demokrati förutsätter ett enskilt ansvarstagande. Den enskilde 
medborgaren har vissa förpliktelser mot den samlevnadsfunktion i vil
ken han är inlemmad. Att på rätt sätt känna ansvaret inför sig själv 
och andra är i stor utsträckning en fråga om att emotionellt engageras 
i problemen. Om samerna på ett tillfredsställande sätt skall kunna svara 
mot de anspråk, som ställs på dem får de inte förbigås av samhället. 

Dr Takman säger : »Vi har inte i offentligt tryck sett att samerna skall 
rationaliseras bort. Men vi har hört att de inte skall 'byggas fast'. De 
bör inte få moderna bostäder i Övre Soppero och på andra platser där 
de önskar vara bosatta och där de nu bor i hälsovådliga ruckel.» Samer
na får klara sig så gott det går, meddelar Takman. 

Kiruna stad har påbörjat en utredning om samernas bostadsproblem. 
Man har börjat med Övre Soppero och enligt byaåldermannen Gustaf 
Johanssons utredning är förhållandena skrämmande. Inom den under
sökta samebyn Saarivuoma bor 40 familjer och av dessa är 25 bosatta i 
egna bostäder, övriga familjer bebor förhyrda bostäder av vilka 62,5 pro
cent är direkt hälsovådliga. 75 procent av hyresbostäderna består av en
dast enkelrum. I genomsnitt bor det fem personer i varje hyrt rum. Samt
liga hyrda bostäder saknar vatten och avlopp, medan två har centralvär
me. En familj bor året runt i torvkåta vid höst- och vårvistet i Rakisvare. 
Man räknar med att en ren ger en avkastning på 40 kronor. För att 
erhålla en någorlunda tillfredsställande bärgning behöver renägaren ca 
500 renar. I Övre Soppero finns en familj på åtta personer, som bor i 
ett hyresrum på 4 X 5 meter, utan kök och helt omodernt. Familjen 

155 



äger 22 renar. I samebyn Saarivuoma är 30 procent av samtliga familjer 
beroende av socialhjälp för att klara uppehället. Gustaf Johanssons ut
redning chockerar på samma sätt som Socialpolitiska kommitténs be
tänkande Åldringsvårdens läge gjorde när det förelades oss. Lyckligtvis 
är förhållandena i Saarivuoma inte representativa för de svenska same
byarna, vilket med lätthet går att kontrollera. Bostadsstandarden bland 
samerna i Västerbottens län är annorlunda än den som Johansson i sin 
utredning redovisar för Saarivuoma. Det finns även samebyar i Norr
bottens län där samerna bebor bra bostäder, vilket Takman påvisar i 
sin artikel. För byggande av bostad till same erhålls statliga lån. I 
Kungl Maj:ts tillämpningsföreskrifter till bostadslånekungörelsen den 5 
oktober 1962 (nr 537) meddelas följande. I fråga om byggnad på lä
genhet ovan odlingsgränsen inom Västernorrlands, Jämtlands, Väster
bottens och Norrbottens län må, om byggnaden är avsedd som fast bostad 
åt same, bostadslån beviljas ändock att inteckningssäkerhet för lånet ej 
kan ställas. Härvid skola, om ej heller godtagbar borgen för lånet kan 
lämnas, gälla särskilda föreskrifter angående avtal om nyttjanderätt till 
lägenheten, skuldförbindelse avseende lånet m m. Och i Kungl Maj:ts 
tillämpningsföreskrifter till kungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 538) 
om förbättringslån omtalas, att förbättringslån undantagsvis må bevil
jas för uppförande av en- eller tvåfamiljshus av enkel beskaffenhet inom 
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Såsom 
villkor för lån till nämnda byggnadsföretag gäller att berörda samers 
bostadsbehov inte kan tillgodoses på annat sätt. Dessa lån utgår med 
högst 12 000 kronor då lånet avser fast bostad till same inom Väster
norrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län, men för Ka
resuando kommun är summan 17 000 kronor. Nämnda lån är räntefria 
eller har en räntefri stående del. Härvid framgår att rätt fördelaktiga 
lån står att erhålla för uppförande av bostad till samer. Inom Vilhel
mina kommun har dessa lån utnyttjats flitigt och där lånen inte täckt 
byggnadskostnaderna har kommunen i många fall lämnat ekonomisk 
hjälp. Idag har alla samer i Vilhelmina en fast bostad. Naturligtvis är 
standarden varierande men det arbetas oförtrutet på att avhjälpa be
fintliga brister. Det finns idag rätt stora möjligheter för kommunerna 
att medverka till att samerna erhåller drägliga bostäder. Påståendet är 
felaktigt, att de flesta samer har undermåliga bostäder därför att ren
skötseln inte möjliggör en bra levnadsstandard. Att det längst uppe i 
norr finns samebyar med en låg bostadsstandard är dock uppenbart och 
där måste kraftiga åtgärder vidtas. Idag behöver inte samer bo i torv-
kåta som fast bostad, vilket några synes göra i Norrbotten. Det finns 
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dock ett fåtal samer, som fortfarande föredrar att bo i kåta och i dessa 
ärenden är det mycket svårt att ändra på bostadsförhållandena. Det 
finns kommuner som under en lång tid fört aktiv bostadspolitik även för 
samerna och där är förhållandena tillfredsställande. 

Utbildningsmöjligheterna är likartade för samer och andra medbor
gare. Samerna kan välja om de vill låta sina barn gå i nomadskola eller 
vanlig skola. Realskolan, gymnasiet, universitetet och andra högre ut
bildningsanstalter står öppna för samerna. Sedan över tjugo år finns 
Samernas folkhögskola i Jokkmokk till vilken många sameungdomar sö
ker. För barn vilka går i realskola eller gymnasium måste föräldrarna 
ofta erlägga stora summor för inackorderingen på skolorten. Det är inte 
ovanligt att familjens svaga ekonomi lägger hinder för en önskad skol
gång. Utbildningsfrågan måste lösas på ett mer tillfredsställande sätt 
för barnen från de nordliga glesbygderna. Här kan naturligtvis social
nämnderna göra stora och värdefulla insatser, men bäst är om frågan 
finner sin lösning på själva skolplanet. 

Takman och Hogstedt konstaterar att problemen de mötte uppe i 
norr var intensivt socialmedicinska. Iakttagelsen är riktig, överallt i de 
norrländska glesbygderna finns stora socialmedicinska problem. Här har 
läkare och socialarbetare, intresserade av socialmedicinsk problematik, 
mycket att uträtta. Bristerna är stora. Bland samerna som inom befolk
ningen i övrigt finns människor vilka är socialt, somatiskt och psykiskt 
handikappade och i behov av hjälp. Arbetsmarknadsmyndigheterna har 
här en stor och viktig uppgift. Arbetsvärden bör omedelbart utbyggas 
och intensifieras. Att omskola samer vilka kommit upp i medelåldern 
möter stora svårigheter men måste fortgå i oförminskad takt. De flesta 
medelålders samer har slagit rot och det går inte utan svåra slitningar att 
omställa dem i en annan samhällsbildning — t ex att anvisa dem ar
bete i södra Sverige där deras bostadsförhållanden inte planlagts el
ler inom överskådlig tid kan lösas tillfredsställande. Här måste vi få ett 
nära samspel mellan staten, landstingen och primärkommunerna. Vi 
behöver även en utökad nänngshjälpsverksamhet. Resultatet av denna 
samverkan måste bli konkreta åtgärder för att förbättra förhållandena 
hos såväl samer som andra medborgare. För de äldre samer vilka på 
grund av sjukdom och handikapp inte kan inplaceras i den öppna ar
betsmarknaden, bör bestämmelserna i lagen om allmän försäkring till-
lämpas på ett förnuftigt sätt. En viss uppmjukning i det nuvarande 
förfaringssättet är nog av nöden. Turism och hemslöjd är två verksam
hetsgrenar inom vilka många samer bör kunna beredas utkomst. Inom 
Vilhelmina finns samer, som i egen regi driver turistanläggningar eller 
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har utvecklat en mycket konstnärlig hemslöjd. Den som något känner 
till samekulturen måste erkänna att den är högtstående. Sameslöjden 
har utvecklats till en av de vackraste grenarna inom svensk hemslöjd. 
Samernas bildningstörst är stor och det pågår ständigt kurser i olika 
ämnen. Härvid lägger dock samernas arbetsförhållanden vissa hinder då 
de är i renbeteslanden. Åldringsvårdsfrågan möter särskilda problem 
då det gäller samerna, vilka ofta trots hög ålder vill leva nära den in
vanda miljön. Kommunerna måste även för samerna föra en aktiv åld
ringsvård. Sysselsättningen bland de äldre samerna måste ges allt stöd. 
I Vilhelmina pågår i skrivande stund en utställning av hemslöjdsalster 
tillverkade av pensionärer och där finns sameslöjd att beskåda. 

Samerna utgör inte någon passiv grupp i vår befolkning. Deras in
satser i svenskt kultur- och näringsliv är av största betydelse. I ett 
välfärdssamhälle bär samhällets egna vårdande organ ett stort ansvar 
för den enskilde individen. Samhället måste inom alla områden stödja 
och stimulera den enskilde individens vilja till initiativ. Takman och 
Hogstedt har visat på vissa brister i välfärdssamhället vilka med god vil
ja går att reparera. Artikelförfattarna gör några felbedömningar av 
samernas förhållanden, men detta förändrar inte helhetsbilden av re
portaget. De svenska samerna lever i en svår tid då deras näringsut
övning och därmed även levnadsförhållandena måste genomgå en radi
kal förändring. Den anpassningsprocess som samerna nu är inne i mås
te uppmärksammas och underlättas genom konstruktiva åtgärder. Sa
merna är idag mogna för självstyre. Det har de visat genom att själva 
bygga upp riksorganisationen Svenska Samernas Riksförbund, vilket om
fattar alla samebyar. Under senare år har SSR vid flera tillfällen anlitats 
som remissorgan vilket är i rätt riktning. Men det värdefullaste stödet 
för samerna består dock i att vi aktivt medverkar till deras självstyrelse. 
När så skett har vi ett bevis för hur en god demokrati arbetar. 

ENTRÉFASAD 
Som ett komplement till övriga åldringsbostäder har Vil
helmina kommun byggt inalles ett trettiotal pensionärs
stugor av ovan återgivna typ till ett pris av ca 30 000 kr 
per stuga exkl. tomtkostnaderna. Hälften av stugorna är 
flyttbara. Upphör behovet av stugan i en by kan man 
flytta den till en annan by. 



Sjuka som samhället glömt bort 

Av arbetsterapeut DAVID SCHWARZ 

Sedan 1930-talet har Sverige blivit ett immigrationsland och tagit emot 
över en halv miljon flyktingar och utländska arbetare, varav över 400 000 
stannat i landet, kanske för resten av sitt liv. Omkring 150 000 av dessa 
invandrare har redan erhållit svenskt medborgarskap och inom en nära 
framtid torde denna siffra öka väsentligt, samtidigt som en ny invand
ring av utländska arbetare beräknas ske under lång tid framöver så att 
de invandrade kanske redan om 20 år uppgår till över 2 miljoner, alltså 
25 procent av landets befolkning, detta bl a för att kunna vidmakthålla 
den ekonomiska expansionen i vårt land. 

Bland invandrarna har det funnits även sådana som på grund av bl a 
arvsbetingade sjukdomar, krigsupplevelser eller koncentrationslägervis
telse eller rent av olyckshändelser på arbetsplatsen eller missanpassning 
här i landet blivit omhändertagna för vård eller förvaring på landets 
anstalter såsom mentalsjukhus, kroniker- och ålderdomshem m m. 

Många av dessa av ödet hårt drabbade människor har kanske genom 
kriget förlorat hela sin släkt och de har numera inga som helst närståen
de som kan intressera sig för dem såväl under anstaltsvistelsen som efter 
en eventuell utskrivning därifrån. De lever sålunda helt isolerade från 
mänsklig gemenskap och det finns till och med fall bland dem, och de är 
tyvärr inte så få, som fastän de kanske vistats större delen av sitt vuxna 
liv i Sverige inte talar svenska och knappt förstår språket, aldrig har va
rit utanför anstalten, ja i enstaka fall inte ens vet att de numera lever i 
Sverige utan fortfarande tror att de befinner sig i sitt gamla hemland 
och att kriget pågår. 

Genom att personalen på våra mentalsjukhus och övriga anstalter inte 
kan förväntas känna till de invandrade patienternas modersmål och ofta 
vet mycket lite eller inget alls om deras kulturella och religiösa bakgrund 
kan den inte ge dem den behandling som den önskar och de ifrågavaran
de patienterna är i så stort behov av. Många av de invalidiserade in
vandrarna har därigenom kommit i ett läge, där de, i såväl språkligt 
som emotionellt hänseende isolerade från personalen och sina medpa-
tienter, har föga hopp att någonsin få det bättre. 

Sålunda har inträffat att på ett av våra mentalsjukhus t ex en ortodox 
judinna bjudits på fläsk utan att personalen visste något om hennes bak
grund (judar äter inte fläsk av religiösa skäl) med den påföljden att pa
tienten trodde att man gjorde narr av hennes trosbekännelse och kasta
de fläsket i ansiktet på sköterskan. Hon och läkaren å sin sida trodde att 
patientens hälsotillstånd plötsligt försämrats och de försökte därför lugna 
patienten och samtidigt förmå henne att äta upp fläsket såsom ett bevis 
på att hon inte längre matvägrar etc. Men värre än så! Patienter som är 
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i stort behov av specialistvård förvägras denna, eftersom specialutbildad 
personal saknas för denna uppgift och eftersom det språk på vilket pa
tienterna är i stånd att redogöra för sin sjukdom inte alltid förstås av per
sonalen. Det säger sig självt att för många patienter leder detta till svåra 
lidanden och för enstaka kanske till för tidig död, för personalen till en 
extra betungande arbetsbörda och för samhället till stora extra kostnader 
i form av extra vård, extra platsbeläggning etc. 

Inom vissa minoriteter i Sverige har man på egen hand försökt hjälpa 
sina hårt drabbade landsmän och trosfränder men på grund av minori
teternas ytterst begränsade personella och materiella resurser har försö
ken i somliga fall slutat mycket olyckligt. 

Antalet utlänningar och naturaliserade svenskar omhändertagna för 
öppen och sluten vård och de bland invandrama i landet som borde tas 
om hand för liknande vård, torde för närvarande uppgå till mellan någ
ra hundra och flera tusen. Tillsammans med de utländska arbetarna och 
dem av deras eventuella familjemedlemmar som kan förväntas efterfölja 
arbetarna till Sverige och som torde vara i behov av nämnda vård, kan 
denna siffra väntas öka väsentligt. 

Det skulle därför behövas en kartläggning av de invalidiserade flyk
tingarnas, utländska arbetarnas samt naturaliserade svenskarnas vistelse
ort i landet, deras vård-, rehabiliterings- och utbildningsbehov etc. Som 
det nu är vet man ju inte ens hur många utlänningar och flyktingar som 
finns på våra anstalter och kan därigenom inte få en aning om proble
mets vidd, eftersom varken utlänningskommissionen, medicinalstyrelsen, 
socialstyrelsen, socialdepartementet eller arbetsmarknadsstyrelsen hitin
tills uppmärksammat den här problematiken. 

Då minoriteterna kan språken och har god kännedom om sina invali
diserade landsmäns bakgrund och deras nuvarande behov, skulle såväl 
deras egna sociala ombud som hälsovårdsmyndigheterna i de länder från 
vilka de invalidiserade invandrarna kommit till Sverige och med vilka 
kontakten endast kan antas vara till gagn för de berörda patienterna, 
kunna medverka vid den ifrågavarande statliga utredningen om de in
validiserade invandrarnas ställning och inlemmande i det svenska sam
hället. Utredningen borde även undersöka om möjligheter finns att på 
svenska statens bekostnad bereda de handikappade invandrarna vård i 
deras respektive gamla hemländer, kanske rent av bygga anstalter där. 
Kanske skulle de berörda patienterna på detta sätt kunna erhålla bättre 
och billigare vård än de kan förväntas få i vårt land. 

Vidare skulle för detta ändamål behöva utbildas, i Sverige eller utom
lands, särskild personal såsom sjuksköterskor, kuratorer, läkare, psykologer 
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m fl samt speciella institutioner uppföras, så att de handikappade in
vandrarna kunde få den vård som de är i så stort behov av och därige
nom kunde man kanske rädda en och annan av dem från en för tidig 
död och det stora flertalet tillbaka till mänsklig gemenskap. För de in
vandrade patienter som fortfarande saknar förmyndare, kunde sådana 
utses av medicinalstyrelsen, vilka bl a kunde söka svenskt medborgar
skap för dem som inte ännu beviljats sådant och tillvarata deras övriga 
rättigheter i landet. 

För ögonblicket torde matfrågan vara den viktigaste och kanske den 
lättaste att lösa. Den bör därför ges prioritet, eftersom det finns bland 
de invandrade patienterna sådana såsom ortodoxa judar, muhammeda
ner och andra icke-kristna, som av bl a religiösa skäl inte kan äta vår 
svenska föda. Men även utlänningar som polacker, jugoslaver m fl kan 
ibland hellre hungra än vilja äta våra svenska rätter som de aldrig kun
nat vänja sig vid. Även tillfredsställandet av behovet av själavård för 
de patienter som är religiösa men som inte tillhör statskyrkan eller inte 
är kristna, torde ges prioritet. Varför inte deltidsanställa på sjukhusen 
en judisk rabbin, en katolsk präst m fl för denna uppgift? Inte kan det 
lända Sverige till heder att de invandrades samfund med sina knappa 
resurser själva skall behöva sörja för sina handikappade landsmäns och 
trosfränders själavård eller att de rent av skall behöva tigga pengar i 
utlandet eller i Sverige för detta ändamål ! 

Det skulle betyda oerhört mycket för minoriteternas trivsel i Sverige 
om statsmakterna ville ta sig an denna sak. De handikappade och de 
mentalsjuka har blivit en hjärtesak för deras landsmän och trosfränder. 

Från invandrarhåll gör man så mycket man kan för sina av det svens
ka samhället glömda landsmän, men minoritetssamfundens resurser är 
ytterst begränsade. Problemet accentueras ytterligare genom att många 
av de invandrade snart är uppe i pensionsåldern. Det betyder att de 
problem som man redan drabbats av på bl a mentalsjukhusen snart kom
mer att vara akuta även inom åldringsvården. Detta därför att hos 
många invandrade börjar deras tragiska förgångna sticka upp huvu
det, när de blir pensionerade och därmed sysslolösa. Det betyder att 
depressionerna kommer och därmed vårdbehovet sätter in. 

Sverige har gjort ofantligt mycket för sina invandrade i materiellt 
hänseende, men man har inte tagit tillräcklig hänsyn till deras kulturella 
och religiösa särart. Nu när de invandrades problem börjar accentueras 
borde landet ha råd att fortsätta den generösa handens politik. Annars 
är det fara värt att Sverige förlorar den goodwill det tidigare så mödo
samt skaffat sig hos sina invandrade. 
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Ett meddelande från polisen 

Polisen vill här lämna några råd om 
hur man bör uppträda, när man får 
besök av f rämmande personer, som av 
en eller annan anledning kan misstän
kas \ara ute i oärl iga avsikter. Poli
sens erfarenheter säger, att man har 
anledning lägga följande på minnet: 

TILL ALLA PENSIONÄRER! 
Släpp inte in främlingar i Er bostad, om Ni inte är helt övertygad 
om deras ärliga avsikter. 

Förse gärna ytterdörren med en sk säkerhetskedja, som hindrar 
objudna "gäster" från att tränga sig in i bostaden. Ha alltid kedjan 
på då Ni är ensam! 

Skulle personer som Ni har anledning att inte tro om gott trots 
allt ha kommit in i Er bostad, måste Ni hålla dem under oavbru
ten uppsikt. 

Låt inte förleda Er till att ta fram pengar, bankböcker eller vär
deföremål. 

Lämna aldrig pengar till främlingar som lån, förskott på utlovad 
vara eller dylikt. Ge Er inte in på tvivelaktiga affärer. En utbjuden 
vara kan vara värdelös eller av sämre kvalitet än utlovat. 

Förvara inga större summor pengar i bostaden. Banken är en säk
rare förvaringsplats. Nämn aldrig något om penninginnehav för 
utomstående. Sådant kan ge impulser till brott. 

Tro inte på insmickrande tal. Säger sig en främling representera 
någon myndighet, förening edyl , så be vederbörande alltid legi
timera sig. Kan han eller hon inte det—betrakta då uppgifterna 
som lögn. 

Ski'lle Ni trots allt bli bestulen på pengar eller annat eller råka 
ut för någon form av bedrägeri, gör då genast polisanmälan. 

Lägg märke till främlingarnas ålder, utseende och klädsel. Om de 
kommer i bil, så lägg om möjligt på minnet bilens registrerings
nummer, fabrikat och färg. 

EN I N F O R M A T I O N F R Å N RIKSPOLISSTYRELSEN 

Med omtanke o m pens ionärernas skydd. Detta blad har rikspolisstyrelsen sänt ut i nära en miljon 
exemplar till pensionärer runt landet — genom lokalpolisen, pensionärsorganisationer, hemhjälpsnämnder, apotek, 
poststationsföreståndare m fl. 



Den sista tillflykten 
Sammanfattning av resultat från en undersökning om anstalter och hem 
för åldrande människor i England och Wales 

Av PETER TOWNSEND 

Föreliggande undersökning har haft till syfte en inventering och be
dömning av anstalter och hem för gamla människor i England och 
Wales. Det kan förefalla som om den omfattar ett alltför begränsat 
område. De ifrågavarande hemmen rymmer inalles ungefär 100 000 
personer eller omkring 11/2 procent av den andel av befolkningen som 
uppnått pensionsåldern. (En mycket stor andel av befolkningen kan 
dock förmodas tillbringa åtminstone några av sina sista levnadsår i ett 
dylikt hem.) Men ämnets natur har tvingat oss att vidga fältet för vår 
överblick: att hysa tvivel i fråga om planmässigheten vid utbyggnaden 
av vårt århundrades anstaltsvård och annan socialvård, vare sig den 
avser barn, sjuka, handikappade eller gamla, och att fråga oss i vilken 
utsträckning de förändringar som ägt rum i vårt moderna samhälle 
kräver långt mer drastiska förändringar i socialpolitiken som helhet än 
vad landet hittills varit berett till. Antalet och andelen gamla människor 
i befolkningen har hastigt ökat, levnadsstandarden i olika samhällsgrup
per har stigit avsevärt, och de resultat som uppnåtts inom den medi
cinska forskningen och hälsovården utgör en utmaning mot tidigare 
vårdmetoder. Kort sagt, den smärta som är förnimbar i ett litet nerv
centrum i samhället kan vara symptom på en allmän åkomma som 
kanske fordrar nya metoder för diagnos och behandling. 

Som en allmän slutsats av denna undersökning — i den mån den kan 
uttryckas i några få ord — kan sägas att kommunala hem av den sort 
som förekommer i England och Wales i dag inte kan tillfredsställande 
tillgodose sina åldriga invånares behov i fysiskt, psykologiskt och socialt 
avseende och att de snarast bör ersättas med andra bostadsarrangemang 
och serviceformer. 

Med all vederbörlig hänsyn till de positiva intrycken är det i många 
avseenden en djupt beklämmande slutsats. Direkt eller antydningsvis 
utgör den en kritik mot det moderna samhället i väsentliga frågor. Sär
skilt riktar den besvärande frågor till alla dem som försöker att på bästa 
sätt tillvarata åldrande människors intressen. Vi kan nämna handhavare 
av sociala vårduppgifter, som måste fatta beslut i fråga om tusentals 
personers välfärd, men även släktingar, vänner, sköterskor och social
arbetare, som överallt i landet gör sin insats för att vårda enskilda per
soner, antingen hemma eller i en anstalt. Av kärlek och tillgivenhet så
väl som pliktkänsla uträttar många av dem ett arbete som är omåttligt 
krävande. Detta kan inte nog understrykas. Det torde inte vara lätt att 
rubba deras förtroende för en vårdform, avsedd att tillgodose åldrande 
människors behov, som gradvis vunnit hävd i samhället. 

Underlaget för den här framförda kritiken är ingalunda fullständigt. 
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Den grundar sig i första hand på besök i 173 slumpvis utvalda hem och 
på intervjuer med åtskilliga hundra socialvårdschefer, föreståndarinnor, 
sysslomän och pensionärer. Men det är inte möjligt att vid en enstaka 
undersökning ägna lika stor grundlighet åt alla förgreningarna i ett in
vecklat ämne. Det forskningsmaterial som denna rapport är grundad på, 
är begränsat i en del avseenden, och det finns många detaljer som för
tjänar vidare intensivt studium. Den slutsats som undersökningen ut
mynnar i utgör endast ett försök att sammanfatta och återge de fakta 
som hittills är tillgängliga. 

Låt oss i korthet och i stora drag ange vad kritiken främst riktar sig 
mot. Först är att märka att det råder stora olikheter mellan olika typer 
av hem. En ytterlighet utgör den gamla arbetsinrättningen med stengolv 
och oputsade inneväggar och långa sovsalar med tio, tjugo och ända till 
femtio bäddar — järnsängar med tagel-, flock- eller i enstaka fall halm
madrasser. Det finns inte mycket möbler i sovsalarna, ofta bara en trä
stol och ett skamfilat nattbord vid varje säng. Trettio, fyrtio eller ännu 
fler personer sitter i de mycket stora dagrummen, där bekvämlighets
standarden är minimal. Kläderna som tillhandahålls är grova och opres
sade försedda med anstaltens tvättmärken. Något egentiigt privatliv 
existerar inte, inte heller något som kan inge självkänsla. En man kan 
få byta byxor inför ett dussin andra människor. Han kanske tvingas att 
stiga upp klockan sex eller halv sju och ibland tidigare. Personalen är för 
fåtalig och saknar oftast utbildning. Omsättningen av personal är ibland 
så hög som 100 procent på ett år. 

Någonstans mitt emellan ytterligheterna finner man de små byggna
der, som efter kriget ändrats till hem för 30—50 personer genom de 
kommunala myndigheternas eller privata organisationers försorg. Säng
arna är vanligen av trä, ofta försedda med resårmadrasser, där finns 
klädskåp och toalettbord avsedda för en eller två personer, stolar och 
nattbord. Det är ofta högt i tak och korridorerna är dragiga och dystra. 
Där finns träsniderier och utsmyckade tak, som är svåra att hålla rena. 
De har stora trädgårdar eller parkområden, och för att komma till när
maste busshållplats eller butik måste man gå flera hundra meter på en 
lång uppfartsväg och en avtagsväg till stora vägen. 

Den andra ytterligheten är det nyuppförda hemmet, som byggts av 
de kommunala myndigheterna, eller det lilla hemmet för 10—20 perso
ner, som drivs av frivilliga krafter eller av enskild person. Kvaliteten 
varierar mycket, som redan nämnts, men vi kan välja ut ett av de bästa 
exemplen. Ett dussintal personer bor i ett förnämt hus med utsikt över 
ett vackert landskap. De bor långt borta från sina släktingar och vänner 
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i samhället, men var och en har sitt eget sov-vardagsrurn med heltäckan
de och andra mattor av god kvalitet, tvättställ, inte bara en utan två 
eller tre garderober, byrå, golvspegel, karmstolar, tavlor, skumgummi
madrass och duntäcke och tre uppvärmningsanordningar, centralvärme, 
elektrisk brasa och elektrisk filt. Alla har sin egen radio och en del har 
television. En del har till och med en liten elektrisk ugn. Om en skö
terska blir erforderlig, skaffas genom en förmedling både dag- och natt
sköterska att ta hand om en person. Det behöver väl inte sägas att fru
kost serveras på sängen, och många stiger inte upp förrän 10 eller 11 på 
morgonen. 

De bjärta kontrasterna skulle kunna illustreras med ytterligare exem
pel. Mera exakt information finns på annat ställe i denna rapport. Där 
har redogjorts för de olika levnadsvillkor som vårt samhälle erbjuder 
olika människor med likartade behov. 

Många av de nuvarande bristerna härrör sig ur 1800-talets fattig
vårdslagstiftning. Arbetsinrättningarna byggdes för att hysa sjuka, fat
tiga, arbetslösa, blinda och epileptiker likaväl som gamla människor. 
De var avsedda att erbjuda en levnadsstandard som var lägre än den 
fattigaste arbetarens i samhället. Det var meningen att man skulle redu
cera antalet arbetsföra fattiga och deras familjer till minsta möjliga, 
spara allmänna medel och skydda samhället mot de lastbara och oför
tjänta. Byggnaderna som uppfördes var helt i fattigvårdslagens anda, de 
var ofta avlägset belägna, och regimen var sträng och hjärtlös. 

Mot slutet av seklet väcktes förslag om inrättande av hem av stugtyp 
för förtjänta gamla med tadellös vandel. Men man talade för döva öron. 
Ännu 1948 vistades flertalet av de anstaltsvårdade gamla fortfarande i 
de forna arbetsinrättningarna. Givetvis hade vissa förbättringar vidta
gits, men någon ingående undersökning av de vårdades behov och vill
kor hade aldrig gjorts, inte heller någon uppskattning av andelen »för
tjänta» och »oförtjänta». Det tillkom fattigvårdsstyrelserna och senare 
de kommunala myndigheterna att göra sina egna värderingar. 

Även om ett nytt bostadsbestånd har tillkommit efter kriget, kvarstår 
det gamla beståndet alltjämt. Dess bevarande har haft till följd att åt
minstone en del av fattigvårdslagens metoder bibehållits vid en tidpunkt 
när regeringen försökt att offentliggöra nya principer. 1800-talets pole
mik om »förtjänta» och »oförtjänta» ger genljud hos nutida förespråkare 
för de forna arbetsinrättningarna som lämpliga anstalter för asociala 
gamla, även om myndigheterna i framstegsvänliga orter slopat alla ar
betsinrättningar utan att detta medfört några av de befarade konsekven
serna. Fördomar dör långsamt även när det gäller bräckliga och för-
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svarslösa människor i 70- och 80-årsåldern. Labour-regeringens och de 
konservativas misslyckande efter 1948 i fråga om att ersätta de forna 
arbetsinrättningarna med mindre hem har bidragit till att konservera 
en åtskillnad mellan individer, som inte kan försvaras vare sig ur prak
tisk eller moralisk synpunkt. 

Ett andra huvudtema i denna rapport har varit bristerna hos de kom
munala hem som öppnats sedan kriget. De utgör förvisso ett framsteg i 
jämförelse med de tidigare arbetsinrättningarna, och det måste erkän
nas att de hälsovårdande och de kommunala myndigheterna har infört 
en standard i fråga om bekvämlighet, utrustning och personal, som var 
nästan okänd inom offentliga institutioner under de föregående hundra 
åren. Men det måste då erinras om att under samma tid det nationella 
välståndet har ökat hastigare än under någon motsvarande period i 
Englands historia, och samhället har äntligen blivit dunkelt medvetet 
om sitt ansvar när det gäller att möta dess medlemmars psykologiska 
och sociala såväl som rent fysiska behov. De offentliga myndigheterna 
står inte rustade, eftersom ingen officiell undersökning har gjorts i syfte 
att bedöma eller förutse utvecklingen. Under en tidrymd av några få år 
har regeringen ändrat sin politik åtskilliga gånger. 

Under de närmaste åren efter 1948 lade man tonvikten på små hem 
i ombyggnader med upp till 35 platser, i städer eller på landsbygden. 
Omkring 1954 började man inse nackdelarna med gamla byggnader och 
stora avstånd från stadsbebyggelse, och regeringen rekommenderade nya 
byggnader med upp till 60 platser, huvudsakligen i rum för fyra och sex 
personer, belägna i stadsområden. 1959—1960 ansåg man emellertid att 
hem med 60 platser var »för stora för att uppnå hematmosfär», och 
man föredrog nu enkel- och dubbelrum framför flerpersonsrum. Dessa 
uttalanden var aldrig baserade på några klart formulerade beslut, och 
de ändrade uppfattningarna synes ha dirigerats mera av vad som för 
tillfället var lägligt än av noggrann planering. Med den attityd rege
ringen intagit beträffande standarden är det emellertid knappast över
raskande, att många efter kriget inrättade hem har allvarliga brister i 
fråga om läge, planering och utrustning. 

Det bör naturligtvis vara möjligt att efter hand avhjälpa många av 
dessa materiella defekter. Av det bearbetade materialet synes framgå 
att sådana hem som är belägna i stadsområde nära butiker och kom
munikationer, som inte är alltför stora och är inredda med enkelrum, 
är bäst rustade att tillgodose de boendes önskemål och behov. Men 
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skulle en allmän förbättring i denna riktning och avhjälpande av andra 
brister som framkommit vid utredningen — inrättande av fler daglig
rum, personlig möblering, utökad personal, mer regelbunden läkartill-
syn och smidigare daglig rutin — vara tillräcklig för att tillgodose de 
åldriga invånarnas behov och tillfredsställa nationens samvete? 

I fråga om det åldriga klientelets fysiska och psykiska hälsotillstånd, 
de omständigheter som ledde till att de beretts plats på ålderdomshem 
och deras tillvaro på hemmen har undersökningen gett vissa betydelse
fulla resultat. De flesta är inte så handikappade av ålderskrämpor, att 
de inte med bara obetydligt bistånd av de socialvårdande organen skulle 
kunna bo i sina egna hem i samhället. Ett stort antal söker inträde på 
hemmen på grund av fattigdom, bostadsbrist, isolering, avsaknad av an
höriga och vänner som skulle kunna bistå dem, och de gör det med stor 
tvekan. De flesta tar inte initiativet själva, och det är inte ofta de er
bjuds något godtagbart alternativ, t ex bostad, ekonomiskt understöd 
och tillfällig eller stadigvarande hjälp från socialvården. Har de en 
gång blivit mottagna på hemmet förväntas de stanna där, ehuru det 
förefaller som om de flesta skulle föredra att inte göra det. 

Hur gestaltar sig livet för pensionärerna i ålderdomshem — 
berövas de sin status och sin värdighet? 

Deras syn på tillvaron blir givetvis beroende av hur livet gestaltar sig 
för dem i anstalterna och hemmen. Vi fann att de ofta var hänvisade 
till sysslolöshet, isolering från familj, vänner och gemenskap, hade svå
righet att stifta varaktig bekantskap med personalen och de andra pen
sionärerna och att de berövades sitt privatliv och sin identitet och för
lorade förmågan att fatta beslut och ta initiativ. Dessa företeelser varie
rar i skärpa från den ena typen av hem till den andra, men det förefal
ler som om de var till finnandes i viss mån överallt. 

Härmed är inte sagt att pensionärerna inte åtnjuter många förmåner, 
såsom regelbundna måltider, värme och en viss grad av bekvämlighet 
och uppassning. Det kan inte heller förnekas att den nyss påtalade ute-
stängdheten och isoleringen drabbar många gamla människor även i 
deras egna hem. Vi vill endast göra en sammanfattning av några av de 
nackdelar som vistelsen i ett kommunalt hem innebär. 

Dessa nackdelar kan naturligtvis minskas genom en mera tidsenlig 
planering, men det är inte troligt att de helt kan försvinna. De härrör 
sig ur själva systemet med kommunala hem. Individer från skilda orter 
och miljöer sammanförs under ett tak och förväntas uppleva de flesta av 
dagens händelser gemensamt. Personal anställs och en allmän rutin blir 
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införd. Det är ett i mänga avseenden konstgjort »samhälle» som skapas, 
eftersom det inte består av människor av bägge könen och av alla åldrar, 
sammanlänkade av familjeband, arbetsgemenskap och umgänge med 
grannar, och vilkas samhörighet förstärks av ömsesidigt utbyte av tjäns
ter. 

En rutinmässig organisation och enhetliga behandlingsmetoder med
för oundvikligen en begränsning i individens möjligheter att hävda sig 
och äventyrar hemtrevnaden. Skall föreståndarinnan låta pensionärerna 
göra i ordning grönsakerna, hjälpa till med matlagningen och diska, 
även om det blir dåligt gjort och tar orimlig tid? Skall hon låta dem ha 
hand om sina pensionsböcker och kvittera ut beloppen, fastän det med
för en del besvär i administrationen? Kan hon hitta på någon sysselsätt
ning för före detta järnvägstjänstemän, byggnadsarbetare, skollärare, ur
makare och hotellinnehavare utan att behöva ta till korgmakeri? Skall 
hon låta de gamla möblera rummen med sina egna kanske iögonenfal
lande torftiga möbler med risk att få trämask i huset? I tusen detaljer 
övertar föreståndarinnan och personalen de gamlas ansvar när det gäl
ler att fatta beslut som rör deras dagliga liv. I vissa avseenden kan 
övertagandet av detta ansvar vara önskvärt, men när det en gång har 
börjat är det svårt att hejda. Det främsta problemet i kommunala hem 
är att de gamla alltför ofta berövas sin status och värdighet och hindras 
från att uträtta sådana uppdrag för sig själva och andra som de fort
farande är i stånd till. 

Vissa principer som kan ligga till grund för framtida planering fram
står som självklara vid ett ingående studium av åldrande människors 
problem. Samhällets åtagande borde vara att öka eller åtminstone be
vara individens frihet och förmåga till självbestämmande, att trygga 
eller återställa hans hälsa och förmåga att reda sig själv och sköta sitt 
hushåll, hjälpa honom att leva så oberoende som möjligt i sitt eget hem, 
tillse att han har lämplig sysselsättning, möjliggöra för honom att uppe
hålla kontakten med familj och vänner och den omgivning han är för
trogen med och även komma in i nya umgängeskretsar, se till att han 
har en inkomst som står i nivå med en förvärvsarbetandes och se till att 
hjälpmedel och åtgärder för olika kategorier av handikappade, medel
lösa och sjuka blir tillgängliga för alla oavsett inkomst, härstamning 
eller samhällsklass. 

I vår strävan att tillämpa dessa principer har vi upprättat en del 
långtgående förslag för framtida planering: att efter hand minska an
talet kommunala hem (främst genom att stänga de forna arbetsinrätt
ningarna) och ersätta dem dels med enskilda bostäder, dels med en viss 
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utbyggnad av sjukhussystemet; att lägga ansvaret på sjukhusmyndig
heterna för driften och tillsynen av alla institutioner och kommunala 
hem; att avsevärt utbygga de hemvårdande organen, främst genom att 
inrätta en kommunal familjevårdsverksamhet; och att utbygga den 
allmänpraktiserande läkargruppvården. Dessa förslag behandlas utför
ligt, om också inte något försök har gjorts att ta ställning till alla de hit
hörande administrativa och politiska svårigheterna. Förslagen utgör 
endast ett försök att ur sociologiskt undersökningsmaterial utvinna prak
tiska rekommendationer för samhällets åtgärder. 

Mänskliga problem begränsar tillämpningen av vissa 
principer för vården av de gamla 

Som ett tredje huvudtema i denna rapport framstår den gamla män
niskans underläge gentemot socialvårdstjänstemän, föreståndarinnor, 
sköterskor, vårdare, släktingar, vänner och grannar. Om man sätter sig 
in i en särskild grupps svårigheter i samhället kan det vara en nyttig 
läxa att inse att sociala framsteg inte kan mätas med sådana begrepp 
som lagparagrafer och administrativa beslut. Läroböcker i historia har 
en benägenhet att domineras av storpolitisk dramatik. En enskild per
son eller en arbetsgrupp väcker förslag om en eller annan reform, som 
tas upp av regeringen eller oppositionspartiet. Ett ryktbart slag utkäm
pas och vinns och en ny lag blir fastställd. Ett jättesteg har tagits, heter 
det, på framstegens väg. 

Men vanligtvis innebär detta endast att man uppnått eller förutser 
en förändring. Människor och de förhållanden som styr deras handlande 
förändras långsammare. De nya tolkningar som kan ges åt termerna 
»offentligt ansvar», »fördragsamhet», »respekt», »behov» och »förståel
se» måste inläras inte bara av den nya generation som undervisas i lan
dets skolor och universitet, utan också av de äldre generationerna, som 
uppfostrats att uppfatta dessa termer mycket annorlunda. Sociala refor
mer är endast så bra som de individer, som förverkligar dem eller de 
medel som tillhandahålls för deras förverkligande. 

Hur önskvärt det än kan synas vara att uppställa vissa principer för 
vården av de gamla i vårt samhälle, är det viktigt att komma ihåg de 
mänskliga problem som begränsar deras tillämpning. I denna rapport 
har getts en mångfald exempel på socialtjänstemän, föreståndarinnor, 
vårdare, läkare, släktingar och andra, som stundom, kanske ofta, intar 
en hotfull, taktlös eller likgiltig attityd mot den gamle. Där är förestån
darinnan som rusar in i sovrum och toalettrum utan att knacka på dör
ren, uppsyningsmannen som uppträder undfallande inför sina överord-
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nade men later en gammal människa vänta i två timmar i en dragig kor
ridor, socialtjänstemannen som blir otålig när hans klient inte under ett 
femton minuters samtal kan besluta sig för om han skall lämna sitt hem 
eller inte, doktorn som inte vill ta sig tid att undersöka en patient som 
plågas av värk, vårdaren som tvingar en rörelsehämmad och proteste
rande person till badet därför att »man kan inte göra undantag», svär
dottern som vägrar att dela sitt bord eller sitt hem med svärfadern, och 
sonen som blir så fördjupad i sitt arbete och sin familj att han inte 
längre kan inse nödvändigheten av att regelbundet besöka sin sjuka 
mor. 

Sådana brister kan delvis tillskrivas okunnighet. Socialarbetare har 
benägenhet att förbise det invecklade skeende som utmynnar i en per
sonlig kris och särskilt svårt har de att inse hur starka de band är som 
förenar en familj. Personalen i ett hem vet föga om pensionärens so
ciala bakgrund eller historia. Läkare har fått alltför liten skolning i 
socialmedicin. Och unga och medelålders personer blir ofta förbryllade 
och skrämda av fullkomligt normala yttringar av senilitet. Förbättringar 
i undervisningssystemet och i fortbildningskurser kan väl i någon mån 
kompensera denna okunnighet och inspirera till större fördragsamhet, 
men det är en långsam process, och vi bör med ens erkänna att det all
tid kommer att finnas människor som inte har nog fantasi och inlevelse
förmåga för att tillämpa sådana kunskaper lika väl som det alltid finns 
människor som äger dessa egenskaper utan någon formell utbildning, 
och en av samhällets uppgifter är att försöka hindra de förra från att 
inneha befattningar där de har tillfälle att missbruka sitt övertag över 
gamla människor. 

Misslyckandena kan också delvis tillskrivas brist på tid och resurser. 
En föreståndarinna kan ha otillräcklig personal och för många vård-
tagare. Hon kan vara tvungen att arbeta i en dyster omgivning där 
hjälpmedel och utrustning är starkt underhaltiga. En läkare har kanske 
för många patienter på sin lista och har inte tillräcklig sköterskeperso
nal för att kunna utföra ett gott arbete. Och en familj kanske bor i en 
slumbostad och har låg inkomst, hustrun kan vara sjuk och det kan 
finnas andra vårdbehövande som är beroende av familjen. 

Risk att en kommande generation bränmärker oss som likgiltiga 
och njugga mot samhällets svagaste medlemmar 

För att lösa dessa problem, som i många fall hämmar utvecklingen 
mot en mera fördragsam och respektfull attityd, såväl yrkesmässigt som 
personligt, fordras fler läkare, sjuksköterskor och socialarbetare. England 
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har resurser at t åstadkomma dessa förbättringar men måste övertygas 

om behovet av dem. 

Vid en t idpunkt då vi kanske står på tröskeln till en ny epok inom 

socialpolitiken löper vi risken at t av en kommande generation bränn

märkas som missunnsamma, likgiltiga och njugga mot dem bland oss 

som på grund av långvarig sjukdom, oförmåga, fattigdom, förlust av 

anhöriga eller tjänlig bostad ä r ur stånd a t t försvara sin ställning i sam

hället. Vi ä r upprörda över de grymheter som begicks på 1860-talet på 

samma sätt som våra efterkommande om hundra år skall uppröras över 

de grymheter vi begår i dag. Det kan måhända vara värt att begrunda 

om inte det fria, demokratiska välfärdssamhället ytterst måste bedömas 

efter det må t t av frihet, demokrati och välmåga som dess svagaste 

medlemmar åtnjuter. 

Översättare Anna-Lisa SchuUström 

Pensionsåldern är ett nytt begrepp och en förhållandevis ny företeelse, vars 
negativa aspekter inte uppmärksammats. Inte minst med hänsyn till ordens magik 
är det olyckligt, att »åldring» används som synonym till pensionär och att »åld
ringsvård» i många skrifter används som sammanfattande term för snart sagt 
allt som gäller personer över 65 och 67 år. 

Ett arbete avpassat efter de fysiska och psykiska förutsättningarna är en god 
terapi mot den håglöshet och förstelning, som ofta följer med en sysslolös ålder
dom. 

Förutsättningen för en i psykiskt hänseende spänstig ålderdom är en förmåga 
att leva med i det som sker, en aptit på att vara meningsfullt verksam och en 
social miljö, som inte kväver initiativen och dödar glöden bakom initiativen. 

Åldrandet är en funktion av den kronologiska åldern och av den biologiska 
åldern, men också — och säkerligen i betydligt högre grad än vi hittills tänkt 
oss — av den sociala miljön och individens roll i denna miljö. 

överläkare John Takman 

Alderdomshemsföre-
ståndare 

Ett svenskt exempel på hur svårutrotad den 
gamla uppfattningen om den åldrande 
människan och hennes sista tillflykt, ålder
domshemmet är. Vinjettbilden är hämtad 
ur ett aktuellt, varje vecka utkommande 
platsregister. Varken den kvinnliga pensio
nären eller den platssökande ålderdomshems
föreståndaren torde identifiera sig med 
förgrundsfigurerna på teckningen. 
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Presidentens antifattigdomsprogram 

Vicepresident Hubert H Humphrey föreslår i sin märkliga bok 
War on Poverty en »världsbank» för internt bruk 

Av socialattaché J O H N LÖFBLAD, Washington 

Det kanske kan synas något märkligt att en socialattaché skriver en sär
skild rapport om en bok. Den nuvarande politiken och sociala situatio
nen i USA anser jag dock motivera, att jag ger en kort redogörelse för 
den demokratiske Minnesota-senatorn och vicepresidentens, Hubert H 
Humphrey, intressanta bok »War on Poverty». Jag går här förbi ele
mentära biografiska data om författaren. Efter det att han nominerades 
till demokratiska partiets vicepresidentkandidat har sådana fakta spritts 
genom världspressen. Jag skall i stället söka inrikta mig på att redogöra 
för bokens innehåll och syfte. 

Det är på många sätt en märklig bok. Med den senaste tidens poli
tiska händelser som bakgrund måste man utgå ifrån, att den utkommit 
i varmt samförstånd med president Lyndon B Johnson. Boken kan så
ledes sägas innehålla demokratiska partiets sociala program. 

Det är en mycket lättläst och läsvärd bok. Presidentens och hans ad
ministrations antifattigdomsprogram redovisas här i bokform något po
pulariserat och starkt dramatiserat med direkta skildringar från fattig
domens och den sociala orons USA. 

Boken utgör en skarp kontrast till republikanska partiets nuvarande 
program och senator Goldwaters bok »Conscience of a Conservative» 
( »En konservativs samvete» ). 

I Humphreys bok liksom i demokratiska partiets aktivitet över huvud 
taget speglas en övertygelse om att något måste göras inom Förenta sta
terna om Förenta staterna skall kunna räddas. Hos Goldwater är man 
tydligen övertygad om att det mesta är som det skall vara på det sociala 
fältet och att bl a frågan om de medborgerliga rättigheterna (civil 
rights) lugnt kan överlämnas åt delstaterna (såsom exempelvis Missis
sippi och Alabama). Denna bok är en liberals samvete och både choc
kerande och stimulerande att läsa. Chockerande i vissa detaljer från fat
tigdomens USA, stimulerande i sin framsynthet, radikalism och fram
tidstro. 

Humphrey börjar sin bok med den numera välkända statistiska redo
visningen av Förenta staternas fattigdom enligt vilken ca 35 miljoner av 
den totala befolkningen på 192 miljoner lever i fattigdom, och hur man 
inom administrationen definierar fattigdomen så att man anser en fa
miljeinkomst på $ 3 000 per år som otillräcklig. 

Författaren bevisar hur allting blir värre i fattigdomens spår. Egent
ligen skulle vi inte ha råd att ha några fattiga i vårt samhälle. Fattig
domen är en ond cirkel. Den föder sjukdom och brott, som i sin tur 
föder ny fattigdom. De fattiga områdena är för samhället de dyraste. 
Direkta understöd, kostnader för polisövervakning och sjukvård etc är 
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alltid mycket högre där. De fattiga är fyra gånger så sjuka som de rela
tivt välbärgade. Ändå har de fattiga inte råd att vara sjuka. Det är 
dyrt att vara sjuk i USA och dyrare blir det ständigt. Under 1950-talet 
gick sjukvårdskostnaderna upp 32 procent medan konsumentprisindex 
endast gick upp 12 procent. På grund av sjukdom bland de fattiga, 
säger Humphrey, ligger USA sämre till vid jämförelse med en rad län
der i fråga om medellivslängd, barnadödlighet, barnsängsdödlighet 
m m. Los Angeles har erfarit att polisens arbete kostar 87 procent mer 
i slumområdena än i övriga områden. Brandkåren kostar 67 procent 
mer, sjukvården 125 procent mer etc, samtidigt som skatteinkomsterna 
från samma områden ligger 38 procent under övriga områden. 

De fattiga är även oftare mentalt sjuka. En undersökning i New Eng
land-området har visat, att av 100 000 välbärgade personer var 573 i 
behov av mental vård. För de fattiga var siffran tre gånger så hög. Men
tal sjukvård ligger fullkomligt utanför det möjligas gräns för den fat
tige. 

Den fattige kan ju heller inte som regel köpa kontant. Det är för det 
mesta han som får betala de höga extraavgifterna för avbetalningsköpen. 
»Everydîing is on credit», säger Humphrey. 

USA:s utgifter för understöd till de fattiga är egentligen inte små
summor. Den federala regeringen och delegaterna anslår för närvarande 
årligen ca 6 miljarder dollar per år till understöd av olika slag, i detta 
är inräknat arbetslöshetsunderstöden. Humphrey antar att dessutom ca 
10 miljarder dollar anslås genom olika former av privat hjälpverksam
het, vilket ger en anvisning om att denna är mycket stor i USA. 6 mil
jarder dollar är dock bara ca 1 procent av bruttonationalprodukten, 
som ökade med 8,5 miljarder dollar från första kvartalet 1963 till första 
kvartalet 1964. De personliga inkomsterna i mars månad 1964 belöpte 
sig till 480,5 miljarder dollar. 

Om man anslog 11 miljarder dollar per år till direkta understöd, så 
skulle man genom dessa kunna lyfta alla de fattiga till 3 000 dollar
nivå, och ändå motsvarar denna summa endast en femtedel av försvars
budgeten, mindre än 2 procent av bruttonationalprodukten och mindre 
än 10 procent av de totala skatterna. Humphrey omtalar att ekonomen 
Milton Friedman, starkt konservativ och rådgivare åt Barry Goldwater, 
argumenterar för en sådan »negativ inkomstskatt», som han tror skulle 
undvika ökad byråkrati i fattigvården. Friedmari menar, att man sedan 
skulle låta de fattiga göra vad de vill med sina pengar, samhället har 
lättat sitt samvete. Själv har Humphrey starka tvivel mot sådana teo
rier. Det är vår plikt — menar han — att skapa meningsfyllda arbeten 
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för dem som är arbetsföra och att i övrigt hjälpa de hjälpbehövande. 
Frågan kan inte förenklas, den är oerhört komplicerad. 

Humphrey framför en intressant och väl underbyggd teori om hur 
man borde kunna lösa de stora finansierings- och investeringsproblemen, 
som man helt naturligt kommer att stå inför när man skall skapa nya 
arbeten i syfte att minska arbetslösheten väsentligt, vilket är en stor och 
svår uppgift, och att sanera slumområdena i städer och på landet. 
Humphrey föreslår att man borde upprätta en stor inhemsk investe
ringsbank av typ Världsbanken. Humphrey pekar på hur mycket som 
uträttats genom Världsbanken utan att några pengar skänkts bort och 
hur välskött Världsbanken är. Denna »världsbank för internt bruk» skul
le byggas upp av privata och offentliga medel och även stå till privat 
och offentlig disposition. I stort sett skulle denna bank bygga på prin
ciperna för TVA (Tennessee Valley Authority). Detta är intressant som 
kontrast till Barry Goldwaters krav på att TVA skall säljas till helt pri
vata köpare, trots att TVA är omåttligt populärt bland den befolkning, 
som bor inom projektets område. 

Helt kort men fascinerande är Humphreys beskrivning av USA:s dy
namiska utveckling med fattigdom, rikedom, teknisk utveckling och be
folkningsutveckling. År 1948 hade USA 150 miljoner invånare, år 1964 
192 miljoner, år 1975 beräknas invånarantalet uppgå till 225 miljoner, 
år 1980 till 250 miljoner. Befolkningen ökar och flyttar: de efterblivna 
jordbruksbygderna i Södern minskar i invånarantal, medan stater som 
Florida, Californien, Arizona och Delaware ökat sin befolkning 40— 
50 procent under 1950-talet. År 1975 kommer 75 procent av USA:s be
folkning att bo på 10 procent av unionens yta, i första hand i metropol-
områden vid de stora sjöarna i norr och på östkusten. Den stora om
flyttningen från land till stad vållar enorma problem. De flesta av dem 
som flyttar till staden är tekniska analfabeter, de äger inte de kunska
per och erfarenheter som det nya samhället kräver av dem, de är för 
det mesta dömda att stanna på botten medan andra flyter ovanpå i den 
sjudande kitteln. 

Fattigdomen på landsbygden är ett stort problem. 75 procent av lands
bygdens fattiga är vita. Undersökningar påvisar att av dessa familjers 
barn går endast 50 procent ut åttonde klassen i skolan. 359 farmare 
lämnar varje dag lantbruket för staden. Per år flyttar ca 130 000 far
mare till staden. Liksom i Sverige stiger jordbruksbefolkningens medel
ålder snabbt. Lantarbetarna är de fattigaste bland de fattiga. År 1959 
tjänade två tredjedelar av USA:s 2 miljoner lantarbetare totalt (inkl 
all deras inkomst) mindre än $ 1 000. Av de flyttande lantarbetarna 
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(s k migration workers, mest mexikanare) tjänade männen år 1959 i 
genomsnitt $ 1 025 och kvinnorna i genomsnitt $ 447. De bofasta lant
arbetarna hade siffrorna $ 1 278 för män och $ 314 för kvinnor. 

Humphrey säger: »En del av de förhållanden som John Steinbeck 
beskriver i sin bok Vredens druvor finns fortfarande kvar hos oss. För 
det mesta är de flyttande arbetarna oorganiserade. De tar vad de får — 
när de kan få det.» Enligt delstaten Floridas arbetsförmedlingsorgan 
betalas det mesta av skördearbetet där med $ 7 för en niotimmarsdag, 
vilket är 80 cent i timmen, och för det mesta är det ändå ont om ar
bete. Humphrey påpekar att på grund av dessa förhållanden är maten 
billig i USA. I USA betalar man i genomsnitt 18,8 av inkomsten till 
mat, i England 29,5 procent, i Italien 44,7 procent, i Ryssland 53 pro
cent. Humphrey, som är jordbruksspecialist, anser ökad rationalisering 
och avflyttning från de oekonomiska enheterna nödvändig. 

Humphrey redogör också för Appalachia-problemet, de fattiga skogs-
och bergsbygderna i 10 stater från Pennsylvania till Alabama med en 
befolkning på 15 miljoner. Genomsnittsinkomsten för området är bara 
75 procent av genomsnittsinkomsten i övriga USA och arbetslösheten är 
7—8 procent. De federala hjälpanslagen till området inkl pensioner och 
arbetslöshetsunderstöd är 41 miljoner dollar i månaden. 

Naturligt ägnar sig Humphrey i sin bok åt den fråga han väl ägnat 
sitt mest hängivna arbete — de medborgerliga rättigheterna — och 
bl a med en del siffror bevisar han hur omfattande diskriminationen 
mot de färgade är. År 1962 var de vita familjernas genomsnittsinkomst 
$ 5 642, negremas var $ 3 023 och indianemas var $ 1 500. Det har 
onekligen gått tillbaka för dem som egentligen från början ägde det 
väldiga landet. Som regel är 40—50 procent av indianerna arbetslösa. 

I USA finns drygt 20 miljoner negrer och 4,5 miljoner mexikanare. 
Ca 25 procent av mexikanarna är flyttande lantarbetare, som ofta tjä
nar mindre än 50 cent i timmen. De lastbilsförare som är negrer tjänar 
i genomsnitt $ 2 600 per år. De vita lastbilsförarna tjänar $ 4 500 per år. 

Humphrey talar om att i Columbia, Georgia, finns sex hotell som tar 
emot hundar men inget som tar emot negrer. I Charleston, South Caro
lina, finns tio hotell där hund får tas med men inget för negrer. In
formation tillgänglig om 275 städer med vardera en befolkning på mer 
än 10 000 invånare i elva stater i Södern och gränsstaterna Kentucky, 
Maryland, Oklahoma och West Virginia visar att 60 procent av alla 
restauranter och barer och 43 procent av alla enklare matställen (lunch 
counters) är segregerade (särskilda för vita och negrer). I samma sta
ter, i städer med mindre än 10 000 invånare, går siffrorna för dylika 
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segregerade inrättningar upp till 85—90 procent. Den nya medborgar
rättslagen förbjuder emellertid all sådan diskriminering, men det är inte 
så lätt att ändra människornas sinne, vilket Humphrey påvisar genom 
att nämna att det nu är 10 år sedan man beslutade integrera alla all
männa skolor, men ännu finns i staterna Alabama, Mississippi och South 
Carolina inte ett enda negerbarn inregistrerat i s k vita skolor under col
legenivån. (Just nu lär emellertid så hålla på att ske i delar av Missis
sippi. Rapportörens anmärkning.) I de 11 staterna i djupa Södern har 
10 år av integrationspolitik från federalt håll åstadkommit 1 procent 
integration. Det här tar ju århundraden, påpekar Humphrey. 

Ett annat fenomen, som Humphrey påpekar, är detta att negrerna 
flyttar in i storstädernas slum, de vita flyttar ut i förstäderna. Om några 
år kommer de färgade att vara i majoritet i en rad storstäder. 

»To my mind, the patience of the Negro is amazing.» Enligt min 
uppfattning är negerns tålamod förvånande, säger Humphrey. 

Humphrey tillbakavisar påståendet att det skulle förekomma ett om
fattande missbruk av socialhjälp. De allra flesta som får socialhjälp har 
det egentligen mycket svårt och många får inte socialhjälp som är i 
starkt behov av sådan. Av 7 225 000 människor som vid ett tillfälle fick 
socialt stöd var 5 500 000 endera barn, gamla, blinda eller starkt invali
diserade. Dessa lär inte ha kunnat hänge sig åt omfattande missbruk. 
De flesta fattiga arbetar och arbetar hårt. Av 100 fattiga lever bara 
6 på understöd. Vi måste hjälpa dem som är i nöd med öppen hand 
och öppet hjärta, säger Humphrey. 

I boken beskrivs också den kris som USA befinner sig i på utbild
ningens område. Utbildningssystemet producerar en hel mängd funk
tionella analfabeter. Stor skicklighet och stora kunskaper erfordras nu
mera av de flesta. Efterfrågan på vanliga arbetare blir mindre och mind
re. Humphrey talar om att inte mindre än en tredjedel av nationens 
ungdom skulle bli diskvalificerad bara på de krav som ställs upp föl 
militärtjänst. Fyra av fem av dessa har slutat skolan innan de gått ut 
high-school (de 12 första åren), och var femte av dessa kom från fa
miljer som mottagit socialhjälp under senaste fem åren. Man ärver 
fattigdom och brist på utbildning, säger Humphrey. Det är intressant 
att se hur högre utbildning lönar sig, var än en individ med viss utbild
ning må etablera sig. Bussförare som genomgått high school tjänade år 
1959 i genomsnitt $ 5 400, den som inte genomgått high school tjänade 
endast $ 4 400. Ungdomskullarna ökar lavinartat. År 1950 började 28,2 
miljoner barn i skolan, år 1963 46,7 miljoner och år 1970 kommer siff
ran att vara 53,2 miljoner. Detta ställer stora krav på utbildningsappara-
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ten. Nu spenderas endast 5 procent av bruttonationalprodukten på ut
bildning och Humphrey anser, att på detta område måste en väsentlig 
ökning av de offentliga investeringarna ske. 

Att bereda arbete åt den ökande befolkningen i automationens tide
varv är inte lätt. Man vill minska arbetslösheten, men för att hålla den 
bara på nuvarande nivå år 1967 måste man tills dess ha skapat 16 mil
joner nya arbeten. Om det går ungefär lika dåligt som under de senaste 
åren, kommer arbetslösheten år 1967 att vara 8—9 procent. Mellan 1960 
och 1970 beräknas ca 22 miljoner arbeten ha kommit bort genom auto
mationen. För att inte förlora mark måste 300 000 nya arbeten skapas 
varje månad. Trehundratusen nya arbeten per månad är ungefär lika 
mycket som hela General Motors Corporations produktion under en 
månad eller en arbetargrupp lika stor som Miamis befolkning. Är 1920 
kostade det $ 16,50 att telefonera från kust till kust, idag kan man göra 
det vissa tider på dygnet för $ 1. Detta på grund av det ökade antalet 
telefoner och automatisk service. Automationen går fort. År 1957 tog 
det 310 manstimmar att producera en bil, år 1963 tog det 157 timmar. 

Humphrey tror inte på en förkortning av arbetstiden som lösning på 
problemet. Ökad konsumtion och ökad köpkraft är lösningen. Skatte
lättnader i likhet med den senaste, särskilt för låga inkomsttagare, för
ordas. 

Humphrey är givetvis för federala insatser i kriget mot fattigdomen, 
men han anser inte att den federala staten kan utföra allting. Den skall 
planera och leda. Vad Humphrey främst pläderar för är samarbete och 
samförstånd. Samarbete och respekt mellan regeringen i Washington, 
delstaterna, företagare och fackföreningar. Ett samarbete som fortfa
rande är ganska långt avlägset i Förenta staterna. Han redovisar i övrigt 
de förslag som återfinns i det lagförslag som nu antagits om insatser mot 
fattigdomen (The Equal Opportunity Act) med krafttag mot arbetslös
heten, specialinsatser för ungdomen, rehabiliteringsåtgärder, vidareut
bildning, slumsanering och bostadsbyggande. Han varnar skarpt för att 
inte ta allvarligt på dessa frågor. Om ingenting radikalt händer kommer 
man att få ännu skarpare klassmotsättningar och klassgränser. Han är 
mycket öppen och konstaterar det faktum som världen nu känner att 
oron är stor i Förenta staterna och att man mitt i överflödet har en 
känsla av att något gått galet. »Vi kommer att finna oss själva i ett sam
hälle med skärpta klassgränser — ett samhälle som Amerika aldrig tidi
gare upplevt. Redan nu måste vi i bästa fall räkna med ömsesidig för
virring, i värsta fall ett oresonligt hat, när representanter för dessa två 
klasser försöker kommunicera. De misslyckas ofta därför att de ser 
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världen från skilda utgångslägen. Denna utvecklingstendens kan bli 

olycksbringande. I Dantes Inferno lyder mottot över porten till hel

vetet: ' I , som här inträden, låten hoppet fara'. Invånarna i Amerikas 

undre värld av elände får inte paralyseras av hjälplöshet och hopplös

het. R u n t omkring i landet råder i dag olust; samtidigt som vi är stolta 

över vår utveckling och över a t t vi är det rikaste landet i världen har 

vi en genomträngande känsla at t vi har gått miste om någonting. Det 

är något som ha r gått p å tok.» 

Humphreys bok är en allvarlig maning till samling i kampen mot fat

tigdomen och USA-.s övriga sociala problem. 
John Löfblad 

Projektering av USA:s arbetskraft för perioden 
1970—1980 

Februarinumret av Monthly Labour Review 1965 innehåller ett intressant artikel 
om den projektering av arbetsstyrkan, som gjorts för perioden 1970—1980. Ut
vecklingen blir explosionsartad. Arbetsstyrkan var 77 miljoner år 1964. Den kom
mer att vara 86 miljoner år 1970 och 101,4 miljoner år 1980. Denna ökning på 
24,4 miljoner under en så kort period som 16 år betyder en ökning av 1,5 miljo
ner arbetstillfällen per år bara för att möta den växande arbetsstyrkan. Denna 
ökning har alltså ingen effekt på produktivitetsökning och automation och inver
kar inte i riktning att nedbringa arbetslösheten. Räknar man med ökad auto
mation och minskad arbetslöshet ökar emellertid kravet på nya arbetstillfällen. 
Perspektiven är svindlande. 

Den höga nativiteten under andra världskriget kommer att medföra fantastiska 
ökningar av ungdomens andel i arbetsstyrkan. Sedan 1960 har tonåringarnas an
del i arbetsstyrkan ökat med 800 000. Samtidigt har gruppen 20—24 år ökat 
med 1,4 miljoner. Fram till 1970 beräknas 1,5 miljoner tonåringar tillföras arbets
styrkan och 2,75 miljoner i gruppen 20—24 år. Detta medför att 20 miljoner 
ungdomar under 25 återfinns i arbetsstyrkan år 1970, eller lika med 24 procent 
av densamma mot 21 procent år 1964. Endast 2 miljoner av ökningen på 9 mil
joner fram till år 1970 kommer att vara män över 24 år. Som antytts kommer 
ökningen av ungdom under 25 år samtidigt att vara närmare 4,5 miljoner. Om
kring 2,5 miljoner kvinnor över 24 år beräknas tillföras arbetsstyrkan under 6-års-
perioden. 

Utvecklingen kan ur många synpunkter bedömas allvarlig. Redan nu tenderar 
arbetslösheten bland just ungdomen att öka. ökningen av arbetsstyrkan kommer 
att vara markant i grupperna upp till 25 år och bland kvinnorna. Stora grupper 
av de nya kommer att ha liten eller ingen yrkesvana och det kan bedömas bli stor 
konkurrens om arbetstillfällena. Förändringen av arbetsstyrkans sammansättning 
är närmast dramatisk. 18—19-åringarnas andel i arbetsstyrkan var 4,6 miljoner 
år 1947 och 4,1 miljoner 1952 men kommer att vara 7,3 miljoner år 1970. 20— 
24-åringarnas andel i arbetsstyrkan blir 12,1 miljoner år 1970. Detta kommer nog 
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att få konsekvenser för de gifta kvinnorna, vilkas konkurrensmöjligheter av olika 
skäl är mindre. Det beräknas att stora delar av de nya grupperna kommer att bli 
tvingade att ta deltidsarbeten med vilket nödvändigtvis följer att inkomsterna blir 
relativt låga. 

Blir konkurrensen om arbetstillfällena för stor kan det bedömas, att det blir 
svårt att realisera den önskvärda utvecklingen mot ökade möjligheter för gifta 
kvinnor enär en sådan utveckling är starkt beroende av utbudet av arbetstill
fällen. 

Arbetslösheten kan för närvarande sägas hålla sig rätt stabilt kring en siffra 
på 5 procent. För att få ner den till 4 procent per år 1970 krävs en extra ökning 
av arbetstillfällena med 800 000. En sådan ökning är ju och för sig liten jäm
förd med arbetsstyrkans ökning med 9 miljoner under samma tid. Men arbets
marknadens dynamik är invecklad i all synnerhet i USA och,det kommer att bli 
intressant att följa utvecklingen på amerikansk arbetsmarknad under de närmaste 
åren. 

John Löfblad 

Rapport om medicare-billens slutliga undertecknande 
av president Johnson 

Den 30 juli 1965 är ett historiskt datum inom amerikansk socialförsäkring. Presi
dent Johnson ville också gärna genom en yttre inramning bidra till att ge under
tecknandet av den s k medicare-billen ett intryck av stor betydelse genom att flyga 
ut till staden Independence i Missouri och där i förre presidenten Harry S Tru
mans närvaro företa undertecknandet av detta viktiga dokument. Åtgärden bidrog 
till att hedra Trumans insatser på området, insatser som nu bar frukt femton, 
tjugo år efteråt. President Truman var den förste presidenten att föreslå ett lik
nande program. President Johnson den förste presidenten att få ett sådant förslag 
antaget av kongressen. President Kennedy kämpade hårt för att få igenom ett 
liknande förslag men utan framgång. President Eisenhower gjorde inga ansträng
ningar för att genomföra fri sjukvård. 

Med medicare-billen avses det lagförslag till förbättrad sjukvårdsförsäkring för 
äldre och förhöjd tjänstepension (social security) som efter långa och hårda stri
der nu antagits av kongressen och slutligen undertecknats av presidenten och nu 
oåterkalleligen är landets lag. USA är nog inte i och med undertecknandet av 
denna lag moget att kallas välfärdsstat, men ett viktigt steg är taget på vägen mot 
ökad social trygghet för Sörenta staternas medborgare. Det är också en seger för 
fackföreningsrörelsen som alltid krävt förbättrade sociala reformer och det är en 
stor framgång för de liberala krafterna i amerikansk politik ( inom både det demo
kratiska och det republikanska partiet), vilka inom både representanthus och senat 
fick en kraftig förstärkning i 1964 års val. Det är också en seger för president 
Lyndon B Johnson, som satsat sin pondus och politiska skicklighet på att få för
slaget igenom. Det är givetvis också en seger för de äldre och för de unga, som 
blir äldre, som nu kan se fram mot en tryggare ålderdom. 

Den nya lagen rörande sjukvårdsförsäkring för äldre träder i kraft den 1 juli 
1966. Försäkringen gäller för medborgare över 65 år enligt två försäkringsplaner, 
dels »basic», dels »supplementary». Basic-planen täcker obligatoriskt alla medbor-
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gare över 65 och även utlänningar, som varit bosatta i USA minst fem år. Un
dantagna är utlänningar, som icke är permanent bosatta i USA liksom stats
anställda, som har sjukförsäkringen ordnad genom en annan lag. Deltagande i 
supplementary-planen är frivilligt med samma undantag som gäller för basic-
planen. 

För basic-planen (grundplanen) gäller, att den finansieras genom en ökning av 
social security-skatten. Social security är den redan år 1937 genomförda för hela 
USA obligatoriska tjänstepensionen. Hela den totala civila arbetsstyrkan, i juli 
1965 var den 76,2 miljoner, täcks av social security eller the Railroad Retirement 
Insurance Program, vilket senare gäller för anställda vid järnvägarna. 

Ca 2 miljoner amerikanare över 65 år täcks inte av dessa försäkringar, därför 
att de av olika anledningar inte är löntagare. De är egna företagare eller lång
tidssjuka eller mycket fattiga. För dessa två miljoner kommer nu samma försäk
ring att gälla som för övriga försäkrade. Kostnaderna för denna grupp av försäk
rade kommer att täckas av allmänna skattemedel. 

Ersättning vid vård på sjukhus 

Ersättning utgår för erforderlig sjukhusvård vid varje sjukdomsfall vid upp till 
90 dagars sjukhusvistelse. Patienten betalar därvid de 40 första dollarna av kost
naden. Om vederbörande måste stanna på sjukhus mer än 60 dagar betalar han 
10 dollar per dag upp till 90-dagarsgi-änsen. Efter 90 dagar utgår ingen ersätt
ning. 90-dagarsperioden kallas »spell of illness», och börjar med första dagens 
sjukhusvistelse och slutar med att han måste ha varit utan sjukhusvård i 60 på 
varandra följande dagar och även utan 60 dagars vård på vårdhem (nursing 
home). Detta innebär alltså en karens på 60 dagar efter varje sjukdomsfall som 
krävt sjukhusvård. 

För vård på mentalsjukhus är gränsen 190 dagar under livstiden. I s k nursing 
homes kan erhållas fri vård i högst 100 dagar efter att man dessförinnan vårdats 
minst 3 dagar på sjukhus. De första 20 av dessa 100 dagar är fria, efter 20:e 
och upp till 100:e dagen tas en avgift av 5 dollar per dag. 

Vård i hemmet 
Efter att en patient kommit ut från sjukhus kan erhållas upp till 100 fullt kost
nadsfria besök i hemmet under ett år av sjuksköterska eller vårdare. Dessa tjäns
ter måste utföras enligt plan utarbetad och övervakad av läkare. 

Ersättning för undersökningar 

För speciella undersökningar för på sjukhus icke intagna utgår även ersättning. 
Patienten betalar då de frrsta 20 dollarna och 20 % av den överskjutande kost
naden. 

Supplementary plan (tilläggsförsäkring) 
De som ansluter sig till denna försäkring betalar en avgift av 3 dollar per månad 
och staten skjuter till motsvarande summa av skattemedel för att täcka försäk
ringskostnaden. Statens totala kostnad beräknas till 600 miljoner dollar per år. 
Genom denna tilläggsförsäkring kan försäkringen som helhet sägas bli verkligt ef
fektiv. Tilläggsförsäkringen täcker således kostnaderna för operationer utförda 
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på sjukhus eller på annan plats. Den omfattar vård i nursing homes upp till 100 
dagar per år utöver de 100 dagarna som grundförsäkringen omfattar. Den omfat
tar dessutom en del andra saker såsom undersökningar, röntgen, proteser och 
ambulanskostnader. Av uppkomna kostnader i samband med vård som omfattas 
av försäkringen betalar patienten själv de första 50 dollarna av den årliga kost
naden och 20 % av resterande kostnad, varefter försäkringen betalar resten. 

Höjning av social security-pensionen 

Beslutet omfattar också en höjning med 7 procent av alla pensionsförmåner under 
social security retroaktivt fr o m 1 januari 1965. Varje pensionär måste få minst 
4 dollar i höjning per månad. Den lägsta utgående pensionen, 40 dollar per 
månad, höjs således till 44 dollar. Maximum för en ensam arbetare höjs från 127 
till 135,90 dollar per månad. Maximum familjepension höjs från 254 till 309,20 
dollars per månad. 

För den, som i framtiden erhåller social security-pension blir förmånerna ännu 
högre därigenom att avgifter och pension kommer att grundas på ett årligt maxi
mum av 6 600 dollar mot nuvarande 4 800 dollar. Maximum för ensamstående 
blir 168 dollar och maximum för familj 368 dollar per månad. 

En pensionstagare får i fortsättningen tjäna 1 500 dollar per år utan att förlora 
något av pensionen. Motsvarande summa var tidigare 1 200 dollar. 

Hela pensionsökningen beräknas dra en årlig kostnad av ca 300 miljoner dollar 
per år. 

Änkepension 

Liksom hittills utgår full änkepension vid 62 års ålder. I fortsättningen kan dock 
en änka om hon så vill dra reducerad änkepension vid 60 års ålder. Om pensio
nen börjar tas vid 60 års ålder erhålles 71,5 procent av vad maken skulle fått i 
pension vid 65 års ålder om han levat. Om pensionen tas först vid 62 års ålder 
erhålles 82,5 procent av motsvarande pension. 

Barnpension 

Åldern för barnpension höjs från 18 års ålder till 21. Berättigade är barn till 
avlidna, handikappade eller redan pensionerade pensionsberättigade. För att vara 
kvalificerade måste barnen gå i skola. Ca 295 000 barn beräknas vara kvalificerade 
efter det nya beslutet. 

Genom att lätta på bestämmelserna beträffande kvalifikationerna för att erhålla 
pension kommer ca 355 000 nya pensionärer över 70 år att erhålla pension. Dessa 
kommer att erhålla en pension av 35 dollar per månad med början för kvinnor 
vid 72 år och män vid 76 år. Tidigare var minimigränsen för att erhålla social 
security pension att man haft kvalificerande arbete i minst 6 kvartal. Denna 
förutsättning har nu sänkts till 3 kvartal. 

Invalidpension 

Genom lättnad i bestämmelserna rörande kvalifikation för invalidpension erhåller 
ca 60 000 invalider eller försörjningspliktiga till invalider pension. 
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Avgiftshöjning 

För at t täcka de ökade omkostnaderna för sjukförsäkring och pension höjs av
gifterna fr o m den 1 januar i 1966. Den nuvarande avgiften för pensionerna är 
7,25 procent, vilken delas av arbetsgivare och anställd. Redan under tidigare lag
stiftning var det beslutat, a t t den gemensamma avgiften skulle höjas i två steg till 
9,25 procent år 1968. Genom det nya beslutet höjs den gemensamma avgiften i 
sju steg till totalt 11,3 procent år 1987. Den avgifts- och pensionsgrundande basen 
höjs från 4 800 dollar i inkomst per år till 6 600 dollar. Arbetsgivare blir i fort
sättningen skyldig att dra källskatt och socialförsäkringsavgift på anställdas dricks
pengar. Arbetsgivaren ä r dock inte skyldig betala motsvarande summa för den 
anställdes avgift för inkomst för drickspengar, men den anställde erhåller samma 
pensionsrätt som om så skulle skett. 

Skattebetalare över 65 år erhåller nu inte samma rät t som tidigare till skatte
avdrag för sjukvårdskostnader. I fortsättningen kommer att gälla samma bestäm
melser som nu gäller för alla under 65 år. För sjukvård får således dras av 
3 procent av inkomsten och för medicin 1 procent av inkomsten. En ny bestäm
melse är a t t skattebetalaren oavsett ålder särskilt får dra av 50 procent av kost
naden för sjukförsäkring. 

Särskild socialvård 

Enligt den nya lagen anslås av federala medel ytterligare 400 miljoner dollar per 
år till socialhjälp (relief of the needy) och till sjukvård för barn i fattiga familjer 
anslås 185 miljoner dollar för en femårsperiod. 

Den nya lagen har blivit föremål för varierande kommentarer. Läkarna med 
sin inflytelserika organisation AMA — American Medical Association — har ju 
alltid bestämt motsatt sig alla former av obligatorisk sjukförsäkring och läkarna 
uttrycker nu pessimism inför framtiden. Man pekar på at t i all synnerhet sjukhus
beståndet är otillräckligt. Det torde ligga en hel del i detta argument, nya sjukhus 
måste byggas. Et t annat argument ha r å andra sidan framförts om at t sjukhusen 
nu kommer at t få betalt av försäkringen, det hela blir enklare, och kommunala 
myndigheter kommer inte a t t behöva betala så många räkningar, som nu är fal
let beträffande de fattiga. 

Som helhet får man nog ändå, av presskommentarerna at t döma, säga at t 
man verkar ganska nöjd över att världens rikaste nation kunnat ta ett steg på 
vägen mot ökad social trygghet. De oundvikliga omställningsbesvären tror man 
sig nog kunna vara kapabel a t t klara. 

John Löfblad 
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Kvinder i mandsfængsler 

Rundt om i Danmark beskæftiger man kvinder i mandsfængsler 

Af forfatterinden og fængsellærerinden DITTE CEDERSTRAND, Århus 

Med udgangspunkt i den barmhjertighedsgerning nogle få foregangs-
kvinder ud0vede blandt fangerne i forrige århundrede tager overlasge 
Achilles Westling sp0rgsmålet op om man ikke ved at udelukke det ene 
k0n konsekvent fra det andet i fangebehandlingen begår en alvorlig fejl. 
Det er svaert at få en förklaring på, hvorfor man har gjort det, hvis man 
sporger «eldre, erfarne faengselsfolk; men man kunne måske taenke sig, at 
en af årsagerne til denne praksis, som der dog den sidste snes år er gjort 
betydelige aendringer i, lå dels i ångsten for at bringe de indsatte i endnu 
st0rre sexuelle vanskeligheder end de gennem det kunstige fasngselsmiljo 
må formode at befinde sig i, dels i et aiment synspunkt om at fasngsler, 
straf og forbrydere skulle ligge udenfor, hvad det svage k0n burde vide 
om. Man så derved helt bort fra den kendsgerning, at for enhver har 
medlemmer af begge kon deres normale funktion livet igennem. 

At overlasge Westling gor opmaerksom på forholdet må betegnes som i 
hoj grad positivt og helt samstemmende med de erfaringer, man dels al-
lerede har gjort i andre lande, dels er ved at indhaste rundt om. Når 
han derfor i överskriften på sin artikel endnu ssetter et sporgsmålstegn ved 
problemet om faengsler for masnd som arbejdsfelt for kvinder, kan det an-
fores, at et sådant arbejde er ved at blive en selvfolge blandt andet på en 
raskke danske anstalter. Man kan tilfoje, at det vel stadig er sådan, at 
kun et fåtal af fasngselspersonalet er kvinder, men en raskke poster isaer 
blandt det specialuddannede personale kan opnås uanset kon. 

I Sociala Meddelandens specialnummer om moderne fangebehandling 
(1—2. 1962) efterlyses kvinder som faengselsbetjente for msend. Mig be-
kendt har man i Danmark ikke hidtil forsogt dette. Rent praktiske om-
staendigheder kan muligvis stille sig hindrende i vejen, men i betragtning 
af, at kvinder dog fungerer som sygeplejersker överalt i tilvaerelsen og så
ledes også i mandsfsengslerne, skulle der vel ikke vsere noget til hinder for 
at forsoge, hvilken virkning det kunne få på klientellet i et mandsfasngsel, 
hvis en kvinde bestred nogle af de daglige opgaver. Man kunne måske 
formode, at egentlig opsynstjeneste vil vise sig mindre egnet end en art 
husmoderstilling på afdelingen. Netop i ungdomsfasngslerne, som dr. West
ling fremhasver, kan en kvindes nasrvserelse virke neutraliserende og for en 
tid danne en slags modererstatning. Selvfolgelig er det diskutabelt, hvor 
stor betydning man kan tillaegge sådanne reformer, idet det jo her som 
ved al fangebehandling er forfasngeligt at tro, man gennem nogle år el
ler måneders positiv påvirkning kan andet end lappe på og afbode ska-
der, som er opstået gennem mange års negative erfaringer. Men selv en 
håndsraskning på vejen, en kortvarig oplevelse af kvinden som et nodven-
digt led, som noget naturligt og godt i tilvaerelsen, kan vaere med til at 
befasste et 0nske om at forandre sig og g0re den förestående frie tilvaerel-
se mindre ensom og spsendt, mindre forkvaklet. 
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Som naevnt beskasftiger man rundt om i Danmark kvinder i mands-
faengslerne, en rsekke af psykologstillinger er eller har vaeret besat af kvin
der, kvindelige psykiatere har behandlet indsatte på både ungdoms-
fsengsler, i forvaringsafdelingerne og almindelige famgsler, et par steder 
fungerer kvinder som beskaeftigelsesterapeuter, og endelig er en raekke for-
sorgsmedarbejdere (kuratorer) kvinder. Indenfor alle disse grupper har 
man gjort den erfaring, at en del msend ganske ojensynlig har lettere ved 
at tale med kvinder om deres problemer, og nojagtig på samme made er 
det omvendt for en rsekke kvindelige indsatte lettere at soge hjselp og råd 
hos en mand; det gaslder naturligvis ikke alle, men tendensen angiver, 
at der helst skal vaere funktionaerer af begge kon på fasngslerne. 

Det sted, hvor dette i störst omfång er praktiseret, er sikkert Stats-
faengslet ved Horserad, som jeg skal fortaelle lidt nasrmere om. Det består 
af et kvindefaengsel, det eneste i Danmark, og et mandsfaengsel med fail
les överste ledelse og administration. Det vil i praksis sige, at kvinde-
fasngslet har en mandlig faengselsinspektor (direktor), men til gengasld 
mandsfasngslet har en kvindelig vicefaengselsinspektor, der yderligere ved 
inspektörens fravasr fungerer som inspektor. Herved har såvel kvinde-
som mandsfanger regelmsessig lejlighed til at tale med og påvirkes af 
medlemmer af snart det ene snart det andet kon. Indrulleringen, også af 
mandsfanger, påhviler for en stor del viceinspektoren, fru Grethe Vedel-
Petersen, der er psykolog af fag. Under disse forstesamtaler dukker der 
gerne en raekke personlige forhold op, som indsatte har vanskeligheder 
med, bl. a. aegteskabelige. Overlaege Westling har så givet ret i, at det er 
forskraekkende ofte mandlige lovovertrasdere har vanskeligheder med for-
holdet til det andet kon, og såvel viceinspektor og den kvindelige stedlige 
praest som jeg selv har det indtryk, at det falder selvfolgeligere for masn-
dene at afslore deres ofte meget solle rolle og dybe ulykke for os end for 
det mandlige personale. Med den indstilling, som de fleste stadig får på-
duttet under opdragelsen, om hvad der er mandigt og som de indsatte 
selvfolgelig også soger at efterleve, siger det sig selv, at en mand, hvis 
mandsprestige er nogenlunde intakt, vanskeligt giver sig til at storgraede 
over sig selv, sin håblose situation, de snart voksne bom, han så helt 
igennem synes, han har svigtet, överfor en anden mand. Men måske er 
det netop graden, han har behov for og er det da en lidt moderlig eller 
S0sterlig person, som sidder överfor ham, kan han vise hele sin svaghed 
uden yderligere at beläste sig med skamfolelse, for så, når folelserne har 
fået aflob, sagligt og lettet at gennemdrofte fremtidens muligheder med 
hende. 

De indsatte läder sig regelmaessigt fremstille for såvel inspektor som 
viceinspektor. Nogle få, men ofte saerdeles komplicerede tilfaslde, hvor 
psykopatforvarede maend er indlagt på fasngslets tuberkuloseafdeling, ho-
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rer ganske sserlig under viceinspekt0rens omsorg, gennem uger og måne
der har him samtaler med dem, beseger nu og da deres hjem og påraren-
de, og stastter på al taenkelig made i det daglige overlasgens bestraebelser 
på at gennemfere en så effektiv behandling, at det bliver lettere for den 
indsatte at klare sig senere i livet. I enkelttilfaelde straekker denne behand
ling udover losladelsestidspunktet i form af tilsyn. Det er et kraevende ar-
bejde, som forudssetter takt og en god portion intuition hos den, der skal 
få det til at lykkes. 

Foruden den kvindelige psykolog og viceinspektar har faengslet naevnte 
kvindelige praest, frk. Ruth Vermehren, en aeldre moderlig person, som 
ved siden af samtaler om sjadesorg, holder en ugentlig studiekreds i 
mandsafdelingen, hvorunder en raekke både dagsaktuelle og specielle em-
ner behandles, en kreds der nyder stor popularitet blandt de indsatte. Og 
endelig virker jeg selv som lasrerinde også ved begge afdelinger; af fag og 
emner kan naevnes sprog, handelsskolefag, studiekredse i litteratur samt 
biblioteksudlån. 

Overlaege Westling er et par steder i sin artikel inde på, at den kvinde
lige person burde stå udenfor den officielle faengselsorganisation, og i til-
slutning hertil også på tanken om absolut uafhéengighed m. h. t. hende 
betroede oplysninger överfor fasngslets 0vrige personale og ledelse. Jeg 
tror en sådan indstilling kan virke skadelig derved, at den först og frem-
mest. stiller den person, som skulle virke terapeutisk og afspasndende, i et 
spaendingsforhold både överfor personalegruppen og ved betroelser af far
lig art överfor den egne samvittighed og bef0jelse til tavshed. Der synes 
idag stort set at vaere enighed om, at hovedformålet med fasngselsstraf 
bor vaere en behandling, der både reelt og psykisk kan give indsatte bedre 
muligheder i fremtiden. Alt hvad der föregår i faengslet ber vel praeges af 
denne tanke bag det hele, så alt blir et teamwork, hvor hver enkelt og der-
for også terapeuten er medvirkende til at lede fangen i positiv retning. 
En rimelig åbenhed fra hendes side f. eks. ved faelles draftelse af indsattes 
mulighed for provelosladelse, kan kun vasre fordelagtigt, for så vidt som 
hendes kendskab til ham giver yderligere belysning af hans muligheder. 
Det vil vaere rimeligt, at terapeuten er forbeholden med sine oplysninger, 
specielt om strengt personlige betroelser, men adskillige gange kan de net-
op gavne en indsat, ikke mindst hvor andre funktionaerer måske bedom-
mer indsatte som trodsig og lukket. Efter mine erfaringer også fra grup-
pem0der kan man meget vel uden at miste fortrolighed g0re en indsat 
förståeligt, at der af hensyn til hans eller hendes eget vel, er visse graenser 
for ens tavshedspligt (og medansvar), blandt disse selvmords- og ram-
ningsplaner. Ikke sådan, at man automatisk ville melde inspektionen disse, 
men en bemaerkning til vagtpersonalet om, at vedkommende er i vanske-
ligheder, og at man derfor b0r have indsigt med, hvad han foretager sig, 
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kan kun tjene indsattes bedste. En tavshedspligt ud over dette virker mis-
forstået og skadelig. 

En anden indvending mod, at terapeuten absolut skulle stå udenfor 
fsengslets organisation, er den, at praksis i et faengsel ofte viser, at ind-
satte kommer med deres personligste problemer til den, som de gennem 
andre funktioner har vundet tillid til eller forventer sig noget af. Det er 
derfor ikke udelukket, at en naturlig kontakt og derved hjaelp til resocia-
lisering snarere opnås, når kvinder har flere opgaver såsom psykolog, in
spektor, laerer, forsorgsassistent, eller evt. som afdelingshusmor. Også 
kvindeligt personale som ledere af gruppemoder (f. eks. sygeplejersker 
som på et dansk ungdomsfsengsel) kan virke fortrinligt. 

Endelig förekommer de egenskaber, dr. Westling kunne onske sig hos 
en terapeut, så idealistiske, at man må tvivle på, at ret mange kvinder 
turde mené at svare til dem og tage gerningen op. Mindre kan dog vist 
også g0re det, blandt andet tiltro til at en del egenskaber og evner vokser 
frem med den konkrete opgave, som man går i lag med. I denne förbin
delse må det nok anses for bedst, om terapeuten er en moden person, der 
er eller har vaeret gift. Det må vare underordnet, om hendes asgtefaelle er 
ansat på anstalten (funktionserer er jo også en slags mennesker), idet man 
ikke mindst i de tilfselde, hvor terapeuten opfylder overlaege Westlings 
idealfordringer, kan gå ud fra, at hun respekterer den foromtalte rimelige 
tavshedspligt överfor aegtemanden også. 

En lille omstaendighed, som måske kan tjene til at opmuntre kvindelige 
ansogere til fremtidige stillinger af denne art, i de mange år jeg har vir
ket som Isererinde og studiekredsleder blandt mandsfanger, i et utal af 
enkeltsamtaler, ved rådgivning på bibliotek m. m. m. er det aldrig haendt, 
at en indsat er optrådt ukorrekt eller tvetydigt. Man overraskes tvasrt-
imod af den ualmindelige h0flighed og lydhorhed, man modes med, det 
et tydeligt, at enhver onsker at vise sit menneskevserd. 

Konstateringen af, at tilbojelighed til kriminel adfasrd optraeder specielt 
hos personer, der har fået ödelagt forholdet til moderen, synes en så alvor-
lig omstaendighed, at den bor få folger i form af forsog på at udvide det 
kvindelige islset i behandling af msend i faengsel. Det vil aldrig vaere mu-
Hgt at gore et sådant forsog op i statistik, tal og beviser, som er uhåndter-
lige storrelser, hvor det gaelder menneskers trivsel og udvikling, men om 
noget sted i tilvaerelsen gaelder vel netop her det gamle ord om at mildne 
luften for de klippede får. 
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Sociala frågor vid riksdagens vårsession 1965 
Av 1:e byråsekreterare ERLING FRIDOLFSSON, riksdagens 

upplysningstjänst 

I 1965 års statsverksproposition förutskickades vad socialpolitiken be
träffar inga revolutionerande nyheter. I skuggan av förslagen på skat
teväsendets område samt den stora kommunala skatteutjämningsrefor
men, vilka, såvitt de berör familjeekonomien och folkpensioneringen, 
kommer att behandlas i senare sammanhang, framstod förslagen från 
social- och inrikesdepartementen som mindre betydelsefulla. Som van
ligt väcktes dock ett stort antal motioner från enskilda riksdagsmän, i 
många fall gällande frågor som varit uppe för behandling vid tidigare 
riksdagar. Bostadsförsörjningen, handikappvården och sjukvårdskrisen 
gav i olika sammanhang anledning till längre debatter, vilka dock be
träffande målsättningen inte avslöjade några större partipolitiska skilj
aktigheter. 

Även om det svenska sociala trygghetssystemet till graden kan sägas 
vara enastående är det till arten ingalunda unikt. Alla västeuropeiska 
länder har byggt upp liknande system med olika tekniska lösningar. Ett 
slags kodifiering av den sociala minimistandard som ansetts böra till
komma de enskilda människorna har också sedan 1952 funnits i Inter
nationella arbetsorganisationens konvention nr 102. I avsikt att grund
lägga för Europarådets medlemsstater en social trygghet på en högre 
nivå än den som innefattas i denna konvention undertecknades 1964 
en europeisk balk jämte protokoll till densamma av nio av rådets med
lemsstater, däribland Sverige. Genom proposition nr 115, upptagen till 
behandling av andra lagutskottet i dess utlåtande nr 51, föreslogs så vår
riksdagen att ratificera nämnda instrument och godta de förpliktelser 
som i propositionen närmare angetts av departementschefen. 

Av de delar i balken som avsåg förmånsgrenarna föreslogs samtliga 
utom den som rörde förmåner vid yrkesskada godtas av Sverige. I en 
till propositionen fogad promemoria motiverades nämnda undantag 
med att den yrkesskadeförsäkrade enligt svensk lagstiftning hade att bi
dra till kostnaderna för läkarvård och medicin. Varken den föreliggan
de balken eller protokollet föreskrev emellertid något sådant deltagande. 

Genom riksdagens beslut godkändes instrumenten för Sveriges del med 
de av Kungl Maj :t föreslagna inskränkningarna. 

Innan redogörelse lämnas för vårriksdagens viktigare beslut inom de 
olika socialpolitiska sektorerna, ges nedan en summarisk översikt över 
statens utgifter för olika sociala ändamål (milj kr) såsom de blivit före
slagna i statsverkspropositionen. 
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Samtliga anslag under socialdepartementet (driftbudget + kapital
budget) uppgick enligt statsverkspropositionen till 8 211,0 milj kr mot 
6 722,5 budgetåret 1964/65. Femte huvudtiteln svarar därmed för näs
tan en tredjedel av statens samtliga utgifter och är dubbelt så kostnads
krävande som den näst största huvudtiteln, försvarshuvudtiteln. 

Socialförsäkringar 

FOLKPENSIONERING 

Den i ingressen berörda kommunala skatteutjämningsreformen innebar 
huvudsakligen — i enlighet med förslaget i prop 43 — att nuvarande 
skattelindringsbidrag till kommunerna fr o m år 1966 skall ersättas med 
ett allmänt skatteutjämningsbidrag. Staten skall vidare bl a överta kom
munernas nuvarande kostnader för de statligt reglerade folkpensions
förmånerna, dvs kostnaderna för förtidspensioner jämte barntillägg till 
sådana pensioner, änkepensioner i anledning av dödsfall före den 1 juli 
1960 samt hustru tillägg. Kommunerna skall däremot helt svara för de 
kommunala bostadstilläggen. 

De förslag som gällde folkpensioneringens finansiering och bostads
tilläggen (prop 43) samt förslagen till därav föranledda författnings
ändringar (prop 45) upptogs till behandling av andra lagutskottet i 
utlåtande nr 44, som tillstyrkte Kungl Maj:ts förslag. Motionsledes 
framställda yrkanden om ett statligt grundbelopp i det kommunala bo
stadstillägget, förslagsvis lydande på 400 kr för ensam pensionär och 
600 kr för makar (I 661 och II 780 samt I 675 och II 802) avstyrktes 
av utskottet, som i likhet med departementschefen ansåg, att det all
männa kommunala skatteutjämningsbidraget, statens övertagande av de 
statsreglerade pensionsförmånerna samt reformen av kommunindelning
en tillsammanslaget skulle komina att utjämna de ekonomiska olikhe-
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terna mellan kommunerna och därmed olikheterna i möjligheterna att 
bevilja pensionärer kommunala bostadstillägg. 

Riksdagen följde utskottet. 
I nämnda prop 45 framlades vidare omfattande förslag till lagänd

ringar i samband med standardhöjningen av folkpensionerna fr o m den 
1 juli 1965 samt höjningen av de indextillägg som utlöses fr o m samma 
datum. Beträffande reglerna om inkomstprövning av folkpensionsförmå
nerna föreslogs vidare en höjning av de s k skärpningsfria beloppen. 
Standardhöjningen innebar — vid ett antal indextillägg av 16 — en 
förbättring av förmånerna med 150 kr till 4 000 kr för en ensam pen
sionär och med 230 kr till 6 250 för två pensionsberättigade makar till
sammans. Motsvarande höjningar föreslogs även beträffande förtidspen
sion och änkepension. 

Folkpensioneringens huvudförmåner är enligt den gällande, proviso
riska, konstruktionen indexreglerade genom anknytning till det s k pen-
sionspristalet. Folkpensionens grundbelopp ökas med ett indextillägg för 
varje gång pensionspristalet stigit med tre enheter utöver 100. Storleken 
för de indextillägg som utlösts före den 1 juli 1962 är 50 kr för ensam
stående och 80 kr för två pensionsberättigade makar tillsammans. De 
tillägg som utlösts därefter utgör 75 resp 120 kr. För att folkpensionärer
na skulle få full kompensation för väntade prishöjningar på grund av 
bl a höjd omsättningsskatt föreslogs nu de indextillägg som utlöses efter 
juni månad höjas till 85 kr för ensam pensionär och 130 för två pen
sionsberättigade makar. 

De inkomstprövade kommunala bostadstilläggen, hustrutilläggen och 
änkepensionerna (i anledning av dödsfall före den 1 juli 1960) är, för
utom till inkomsten, knutna även till förmögenhet av viss storleksordning. 
Sedan 1957 har gällt att förmögenhet överstigande för ensam pensionär 
20 000 kr och för två makar 30 000 kr medfört höjning av årsinkomsten 
med 10 procent av det belopp varmed förmögenheten överstigit gräns
beloppen. 

För att neutralisera verkningarna av de höjda fastighetsvärdena — in
komst av en- och tvåfamiljsfastigheter schablonberäknas till en viss pro
cent av taxeringsvärdet — föreslogs nu, att dessa s k skärpningsfria be
lopp skulle höjas med 50 procent, från 20 000 till 30 000 kr för ensam 
pensionär och från 30 000 till 45 000 kr för makar. 

Andra lagutskottet biträdde Kungl Maj :ts i prop nr 45 framlagda för
slag i sitt utlåtande nr 41. Förslag i motion I 650 om att standardtilläg
gen skulle utgå med oreducerat belopp även till förtidspensioner av
styrktes. 
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I anledning av motionerna II 779 och 780 rörande de folkpensionärer 
som endast lever på sina folkpensionsförmåner och rörande metoderna 
för standardhöjningar efter år 1968 erinrade utskottet om en aviserad ut
redning i ämnet. Utskottet ansåg, att denna utredning även borde ta 
upp till behandling de ovan nämnda pensionärskategoriernas problem. 

I anslutning till förslaget om de skärpningsfria beloppen förelåg mo
tioner (I 524 och II 626 samt I 531 och II 614) bl a om att den skärp
ning av avdragsfaktorn till två tredjedelar av sidoinkomsten, som före
ligger vid sidoinkomster överstigande 1 700 kr för gift pensionär och 
2 400 kr för annan, skulle avskaffas. Utskottet ansåg att dessa frågor bor
de behandlas av den tidigare omnämnda utredningen. 

De av utskottet tillstyrkta regeringsförslagen samt gjorda uttalandena 
godkändes av riksdagen. 

Till folkpensioner anvisades för budgetåret 1965/66 4,56 miljarder kr 
(statsutskottets utlåtande nr 96), vilken summa utgör ungefär halva den 
totala anslagssumman under femte huvudtiteln. 

Det stora i statsverkspropositionen förebådade skattepaketet framla
des för riksdagen i prop nr 14. Förslagen däri kommer att behandlas i 
annat sammanhang; endast torde här böra nämnas förslagen till ändra
de grunder för beräkning av folkpensionsavgiften. Denna föreslogs nu 
utgöra 4 procent av den beskattningsbara inkomsten (tidigare den taxe
rade inkomsten) och maximerades till 1 200 kr (tidigare 600 kr). 

De föreslagna ändringarna godkändes av riksdagen (andra lagutskot
tets utlåtande nr 17). 

De i motionerna I 318 och II 385 samt II 640 framställda yrkandena 
om sänkt pensionsålder samt förslagen i motionerna I 610 och II 285 om 
full pension vid 67 års ålder även vid förtidsuttag av ålderspension och 
om rätt till barntillägg, hustrutillägg och bostadstillägg även vid förtida 
uttag avstyrktes av andra lagutskottet (utlåtande nr 24) med hänvisning 
till ställningstaganden vid närmast föregående riksdagar. 

Beträffande kraven i motionerna I 526 och II 627 om lindrigare vill
kor för förtidspension för arbetstagare med särskilt tung sysselsättning 
ansåg utskottet i samma utlåtande att uppgörelse borde träffas avtals
vägen för dessa gruppers speciella problem. Det vore principiellt oriktigt 
att bryta ut vissa kategorier försäkrade och bevilja dem förmåner efter 
särskilda regler. Av nämnda anledning kunde utskottet inte heller biträda 
förslagen i motionerna I 508 och II 613 om rätt till förtidspension för 
äldre frånskilda kvinnor. 

Även förslag om ökad kompensation vid uppskjutet uttag av folkpen
sionen (I 526 och II 627) avstyrktes. 
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Riksdagen godkände utskottets förevarande utlåtande till alla delar. 
Änkepensioneringen togs, i anledning av motioner, upp till behand

ling av andra lagutskottet i utlåtande nr 4 och 16. 
I motionerna I 511 och II 630 (utlåtande nr 16) aktualiserades dec 

förhållandet att änkepensionen gällande efter den 30 juni 1960 utgår 
utan inkomstprövning, medan för änkor, vilkas män avlidit före den 1 
juli 1960, pensionen, med vissa undantag, är inkomstprövad. Pensionen 
minskas nämligen i sistnämnda fall med en tredjedel av inkomsten i vad 
den överstiger 1 700 kr, varvid, som tidigare sagts, förmögenhet över
stigande visst belopp höjer årsinkomsten. Motionärernas syfte var nu att 
åstadkomma bättre relationer mellan de olika änkepensionsförmånerna. 

Eftersom liknande motioner vid 1964 års riksdag överlämnats till pen
sionsförsäkringskommittén ansåg utskottet (och riksdagen) att något yt
terligare initiativ inte var påkallat. 

Motionerna 111 och II 14 med yrkande om rätt för kvinna som levt 
under äktenskapsliknande förhållanden med en man att erhålla änke
pension vid dennes franfälle, även om kontrahenterna inte varit gifta 
eller har eller har haft barn tillsammans, avslogs av riksdagen (utlåtande 
nr 4). 

Bland interpellationerna kan nämnas nr 6 i FK (29: 13) angående be
stämmelserna om extra avdrag vid beskattningen för folkpensionärer vid 
väsentligen nedsatt skatteförmåga. 

TILLÄGGSPENSIONERING 

Även änkepensioneringen inom tilläggspensioneringens ram föreslogs 
motionsledes reformeras (I 319 och II 387). Änkepension inom ATP 
utgår till änka efter den försäkrade, om äktenskapet varat minst fem 
år och ingåtts senast den dag, då den försäkrade fyllde 60 år. Efterläm
nar den försäkrade barn, som också är barn till änkan, utgår änkepen
sion oavsett om dessa förutsättningar är uppfyllda. 

Den i motionerna begärda utredningen om ett mildrande eller bort
tagande av sextioårsregeln avstyrktes av andra lagutskottet (utlåtande nr 
30) med motiveringen att det i görligaste mån borde förhindras, att äk
tenskap ingicks enbart med tanke på att tillförsäkra efterlevande pen
sionsförmåner. Sedan kamrarna stannat i olika beslut förföll frågan för 
denna riksdag (utlåtande nr 45). 

Från föregående års valstrid och höstriksdag återkommande förslag 
om tilläggspensioner till de åldersgrupper som ställts utanför systemet, 
dvs personer födda före 1896 (motionerna I 103 och II 124) avslogs av 
riksdagen (andra lagutskottets utlåtande nr 5). Även från föregående år 
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återkommande motioner om reformering av ATP-systemet i vad avsåg 
förhållandet mellan avgift och förmån för deltids- och korttidsanställda 
samt lågavlönade avslogs (motionerna I 512 och II 625) efter hemställan 
av andra lagutskottet i utlåtande nr 10. 

Frågan om de hemarbetande kvinnornas pensionsrätt upptogs i motio
nerna I 225 och II 276. Denna fråga skulle enligt motionärernas upp
fattning bringas närmare en mera rättvis lösning om kvinna med under-
årigt barn i hemmet fick möjlighet att intjäna pensionsår på grund av 
vårdnaden av dessa. En utredning härom borde företas inom pensionsför
säkringskommittén. 

Andra lagutskottets (utlåtande nr 8) majoritet ansåg i likhet med 
motionärerna att de hemarbetande kvinnornas ställning i pensionssyste
met inte var tillfredsställande och hemställde därför att frågan skulle 
utredas genom pensionsförsäkringskommitténs försorg. Genom kamrarnas 
beslut godkändes emellertid en till utlåtandet fogad reservation om av
slag på motionerna. 

Av interpellationerna kan inom förevarande ämnesområde nämnas nr 
22 i AK rörande ATP-fonderna (28: 27). 

SJUKFÖRSÄKRING 

I den förut till viss del behandlade prop nr 45 framlades även vissa för
slag rörande sjukförsäkringens finansiering, vilken sker genom ett system 
av avgifter från de försäkrade, arbetsgivaravgifter och statsbidrag. De 
försäkrades avgifter innefattar därvid bl a avgift för sjukvårdsförsäkring, 
vilken i viss mån är beroende av den försäkrades taxerade inkomst, i det 
att avgift skall erläggas av alla vilkas taxerade inkomst uppgår till minst 
2 400 kr. 

Genom propositionen föreslogs nu, att skyldighet att erlägga avgift 
för sjukvårdsförmåner endast skulle föreligga om beskattningsbar in
komst beräknats för den försäkrade. 

Andra lagutskottet (utlåtande nr 41) tillstyrkte och riksdagen god
kände Kungl Maj :ts förslag. 

Med syfte att möjliggöra för kvinna att under ledighet för barnsbörd 
utföra arbete i viss omfattning utan att därigenom förlora rätten till 
tilläggssjukpenning väcktes motionerna I 233 och II 281 samt I 506 och 
II 633 med begäran om utredning av berörda författningsbestämmelser. 
Motionerna överlämnades till 1961 års sjukförsäkringsutredning (andra 
lagutskottets utlåtande nr 37). 

Denna utredning fick också riksdagens uppdrag att överväga vilka åt
gärder som kan vidtas för att reseersättning skall kunna utgå vid sjuk-
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husbesök även om hänvisning av tjänsteläkare inte erhållits (andra lag
utskottets utlåtande nr 14). Motionärerna hade i sitt förslag (motioner
na I 322 och II 389) syftat till en uppmjukning av hänvisningsvillkoret 
i de fall då utredning visar, att tjänsteläkare ändå måst tillgripa hänvis
ning till sjukvårdsinrättning. Däremot avslogs — i avvaktan på resultatet 
av sjukförsäkringsutredningens arbete — motioner (I 66 och II 89) om 
att reseersättning skulle utgå i samband med ersättningsgill vård och be
handling som utförs av annan än läkare (andra lagutskottets utlåtande 
nr 13). 

Motion II 391 om ersättning från allmän försäkringskassa för kostna
der för globulinsprutor avslogs av riksdagen (andra lagutskottets utlå
tande nr 11). Utan åtgärd lämnades även motionerna I 610 och II 285 
om förbättring av folkpensionärernas ställning inom sjukförsäkringen 
(andra lagutskottets utlåtande nr 12), motionerna I 509 och II 611 om 
ett förenklat förfarande vid utgivande av ersättning för läkarvård och 
tandläkarvård (andra lagutskottets utlåtande nr 29), motionerna I 37 
och II 44 om avskaffande av karensdagarna vid ersättning från försäk
ringskassa (andra lagutskottets utlåtande nr 21) samt motionerna I 235 
och II 282 med förslag bl a om möjlighet för företagare och fria yrkes
utövare att tillhöra tilläggssjukpenningförsäkringen utan samtidig skyldig
het till anslutning till tilläggspensionsförsäkringen (andra lagutskottets 
utlåtande nr 9). 

Frågan om ersättning för transport av avliden till hemorten bör enligt 
andra lagutskottets (utlåtande nr 28) och riksdagens mening bli före
mål för utredning. Ärendet hade förelagts riksdagen genom motionen 
II 615. 

Till bidrag till sjukförsäkringen anvisades 430 milj kr (statsutskottets 
utlåtande nr 5). 

Interpellation nr 13 i FK gällde rätt för vissa husmödrar m fl att er
hålla grundsjukpenning enligt lagen om allmän försäkring (16:8) och 
nr 54 i AK möjligheterna att erhålla läkarvårdsersättning för behand
ling mot tobaksmissbruk (23: 23). 

YRKESSKADEFÖRSÄKRING M M 

Enligt yrkesskadeförsäkringslagen är i princip varje arbetstagare i all
män eller enskild tjänst försäkrad för yrkesskada. Till yrkesskada hän
förs även sådan skada som åsamkats genom olycksfall vid färd till eller 
från arbetet. Genom samordning med den allmänna sjukförsäkringen 
utgår under de första 90 dagarna ersättning som vid vanlig sjukdom. 
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I motionerna I 227 och II 283 yrkades, med hänvisning till ett aktuellt 
rättsfall, sådan lagändring att yrkesskadeförsäkringen också kom att 
gälla under sjömäns fritid även vid vistelse i land. 

Tillmötesgående motionärernas krav anhöll riksdagen (andra lagut
skottets utlåtande nr 33) i skrivelse till Kungl Maj:t att frågan om ut
vidgning av yrkesskadeförsäkringens tillämpningsområde beträffande 
sjömän utreddes. 

En utredning i syfte att skapa skydd för de s k trotjänarpensionerna, 
d v s sådana pensioner som ombesörjs av arbetsgivare, begärdes i motio
nen I 10. Motionären hade som stöd för sitt yrkande anfört att vissa 
arbetsgivare avkortade trotjänarpensionerna med samma belopp som ut
går för tilläggspensioneringen. 

Med motiveringen att samordningen av trotjänarpensionerna med 
ATP borde lösas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna 
och inte genom lagstiftning avslogs motionen (andra lagutskottets utlå
tande nr 31). 

Barnavård och ungdomsskydd 

De ungas speciella problem i det moderna samhället har sedan länge va
rit föremål för intresse i den offentliga debatten. Även riksdagen har 
återkommande debatter om dessa problem, föranledda av motionsinitia
tiv eller till berörda statsråd framställda frågor. 

I motionerna I 582 och II 685 hemställdes att riksdagen hos Kungl 
Maj :t skulle anhålla om åtgärder för en grundläggande och kontinuerlig 
forskning om ungdomsproblemen. En sådan forskning, menade motionä
rerna, borde underlätta ställningstagandena och ge samhällsinsatserna 
en bättre inriktning och omfattning. 

I sitt avslagsyrkande till motionerna framhöll allmänna beredningsut
skottet (utlåtande nr 5) att av motionärerna avsedd forskning redan 
bedrevs av 1963 års ungdomsberedning och genom specialundersökning
ar i Stockholm, varför något riksdagsinitiativ inte var behövligt. 

Riksdagen anslöt sig till utskottets mening. 
Mot bakgrunden av uppdagade fall av barnmisshandel hemställdes i 

motionerna I 577 och II 696 om utredning rörande förekomsten av 
barnmisshandel och möjligheter att förebygga sådan. I motionerna I 253 
och II 309 föreslogs dessutom utredning för att få till stånd föräldraut
bildning, vidgad psykisk rådgivning vid barnavårdscentralerna och till
gång till juridisk expertis för de barnavårdande organen. 

Allmänna beredningsutskottet, som ansåg det vara förenat med stora 
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svårigheter att åstadkomma effektiva samhälleliga motåtgärder, berörde 
i sitt utlåtande nr 26 närmare frågan om anonymitetsskyddet för den 
som anmäler barnmisshandel, vilket skydd — reglerat genom sekretess
lagen och bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen — ansetts vara 
otillräckligt. Utskottet erinrade om den diskussionspromemoria som av
getts av offentlighetskommittén, vari uttalats att anonymitetsskyddet bor
de tillämpas då ett offentlighållande av anmälan skulle kunna medföra 
fara för våld mot anmälaren. Utskottet erinrade vidare om barnavårds
myndigheternas, läkarnas, lärarnas m fl anmälningsplikt i ifrågavarande 
fall. 

En undersökning om de psykologiska faktorernas och miljöfaktorernas 
roll vid företeelser av detta slag vore dock enligt utskottets mening av 
värde, varvid medicinsk, psykologisk och sociologisk expertis borde an
litas. Riksdagen beslöt att hos Kungl Maj :t anhålla om en sådan utred
ning som utskottet skisserat. 

I en i andra kammaren väckt motion, nr 382, begärdes en sådan 
översyn av föräldrabalkens stadganden om förordnande av barnavårds
man att likartade bestämmelser infördes beträffande förordnande till 
barn utom äktenskap och till skilsmässobarn. Som förutsättning för för
ordnande i det senare fallet gäller att vårdnadshavaren eller barnavårds
nämnd föranstaltar om förordnande, medan beträffande barn utom äk
tenskap barnavårdsman alltid skall utses. 

Då riksdagen fann, att tillämpningen av gällande bestämmelser inte 
gav anledning till någon utredning av frågan avslogs motionen (första 
lagutskottets utlåtande nr 15). 

Kungl Maj :ts förslag i prop nr 69 om sådan ändring i barnavårdsla
gen att barnavårdsnämnd blir ålagd att stödja ungdomens föreningsliv 
bifölls av riksdagen (andra lagutskottets utlåtande nr 43). Av lagänd
ringen följer att kommunalt stöd i fortsättningen skall kunna lämnas 
också till de politiska ungdomsorganisationerna. 

I anslutning till införandet av det allmänna kommunala skatteutjäm-
ningsbidraget godkände riksdagen Kungl Maj :ts i prop nr 52 framlagda 
förslag om avveckling av de särskilda statsbidragen till barnhemmen och 
ålderdomshemmen (statsutskottets utlåtande nr 79). 

Till utbildning av ungdomsledare anvisades 2,5 milj kr, till bidrag 
till ungdomens fritidsverksamhet 8 milj kr och till bidrag till ungdoms
organisationernas centrala verksamhet 3,666 milj kr. I anslutning till 
sistnämnda anslagsanvisning avslog riksdagen på statsutskottets hemstäl
lan (utlåtande nr 48) motionerna I 385 och II 484 med yrkande om 
att bidrag inte skulle utgå till de politiska ungdomsorganisationerna. 
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Till ungdomsvårdsskolorna anvisades sammanlagt 29,343 milj kr 
(statsutskottets utlåtande nr 5). 

Interpellation nr 14 i FK (19: 6) gällde skolinternat för elever med 
grava anpassningssvårigheter i skolarbetet, nr 5 i AK (12: 17) utbyggna
den av barnstugeverksamheten och nr 20 i AK (23: 12) den juridiska 
expertisen i barnavårdsnämndernas verksamhet. 

Socialhjälp och åldringsvård 

De problem och svårigheter som möter olika kategorier ensamstående i 
samhället aktualiserades genom motionerna I 107 och II 136, vari bl a 
anfördes att de ensamståendes problem föreföll att ha försummats. I 
fråga om skatterna framhölls att de högre skatteskalorna för ogifta i sär
skild grad drabbade de ensamstående. Kraftiga insatser borde göras för 
att minska väntetiderna på bostäder. Ökade möjligheter för hemvård, 
bl a genom utbyggnad av hemhjälpen, ansågs nödvändiga. Generösare 
möjligheter till pension borde tillskapas för de s k hemmadöttrarna och 
olika serviceanordningar, i första hand daghem och familjedaghem, bor
de tillskapas för de ensamstående med barn. Den isolering som många 
ensamstående kände borde vidare brytas genom att förenings- och kurs
verksamheten stimulerades. 

Med hänvisning till pågående utredningar samt vidtagna eller avi
serade reformer avslogs motionerna på hemställan av allmänna bered
ningsutskottet (utlåtande nr 10). 

Motioner (I 261 och II 280) om de anhörigas hjälpbehov vid frihets-
berövande åtgärd mot familjeförsörjare behandlades i utlåtande nr 39 
av andra lagutskottet, som i likhet med socialstyrelsen ansåg, att det 
skulle vara tillräckligt om Kungl Maj :t i en cirkulärskrivelse fäste verk
ställighetsorganens uppmärksamhet på problemen. I skrivelsen borde 
därvid framhållas, att kontakt med socialnämnd bör tas, så snart det 
kan antas att hjälpbehov föreligger. 

Vad utskottet anfört bringades genom skrivelse till Kungl Maj:ts 
kännedom. 

Till ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och barnavårds
lagarna m m anvisades 7 milj kr, till bidrag till socialhjälp 50 milj kr 
och till bidrag till anordnande samt om- och tillbyggnad av ålderdoms
hem 1 milj kr (statsutskottets utlåtande nr 5). 

Interpellation nr 38 i AK (16: 26) tog upp frågan om förbättrings
lånen för upprustning av åldringsbostäderna och nr 67 i samma kam
mare (30: 5) krävde åtgärder mot rättsförluster på grund av bristande 
kunskap om sociala förmåner. 
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Nykterhetsvård 
Till allmänna beredningsutskottet hade ett antal motioner angående al
kohol- och nykterhetspolitikens allmänna reformering hänvisats, vilka i 
ett sammanhang behandlades i utlåtande nr 34. 

I motionerna I 110 och I I 138 hemställdes om en översyn av bl a nyk
terhetstillståndets utveckling under inflytande av de olika förebyggande 
åtgärderna i 1954 års alkoholpolitiska reform samt av de därefter fattade 
besluten på alkoholpolitikens område. Även i motionerna I 251 och II 
315 samt I 344 och II 417 föranstaltades om utredning. 

Utskottet konstaterade i sitt utlåtande att alkoholfrågan — tio år efter 
1954 års nykterhetsreform — kvarstod som ett av samhällets allvarligaste 
problem. Antalet omhändertagna för fylleri i städerna under år 1964 vi
sade t ex sedan sista året före 1954 års reform en ökning från 17,1 per 
1 000 invånare över 15 år till 31,6. För hela riket ökade antalet av
dömda fylleriförseelser från 7,8 till 13,5 per 1 000 invånare över 15 år. 
Antalet fylleriförseelser av personer i åldrarna 15—17 år var tre gånger 
större 1964 än tio år tidigare och i åldrarna 18—20 närmare dubbelt så 
stort. 

Den utredning av alkoholvanorna som statistiken utvisar pekade en
ligt utskottets mening på behovet av framtida effektivare insatser i 
nykterhetsfrämjande syfte. En. undersökning av frågor som berör upp
läggningen och effekten av restriktionssystemet, försäljningsorganisatio
nen, prisets inverkan på konsumtionens utveckling, bruket av alkohol
svaga drycker m m borde prövas förutsättningslöst. Utredningen fick 
dock inte utgöra hinder för försöksverksamhet och delreformer under ut
redningsarbetets gång. 

På utskottets hemställan anhöll riksdagen hos Kungl Maj :t om utred
ning av i utskottsutlåtandet angivet slag. 

I en inom andra kammaren väckt motion nr 710 hade framställts om 
utredning av rådgivningsverksamheten inom nykterhetsvården varvid 
möjligheter att samordna denna med familje- och abortrådgivningsby
råerna skulle beaktas. Sekretessbestämmelserna kring rådgivningsverk
samheten borde också uppmärksammas. 

Enligt allmänna beredningsutskottets (utlåtande nr 36) mening kun
de en samordning med abort- och familjerådgivningen i framtiden visa 
sig vara mindre lämplig. Ytterligare erfarenheter borde i alla händelser 
erhållas innan samordningstanken i större omfattning realiserades. Be
träffande sekretessfrågan var det enligt utskottets mening av stor bety
delse att denna bedrevs under former som möjliggjorde förtroendefull 
överläggning mellan rådgivaren och klienten. Motionärernas synpunkter 
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i dessa avseenden torde dock komma att bli beaktade av tillsatta och fö
reslagna nykterhetsvårdsutredningar samt genom offentlighetskommit
téns arbete. 

Med hänsyn till vad utskottet anfört avslog riksdagen motionen. 
Till statens vårdantalter för alkoholmissbrukare anvisades samman

lagt 10,949 milj kr, till bidrag till de erkända vårdanstalterna 36,7 milj 
kr och till bidrag till Länkrörelsen 550 000 kr (statsutskottets utlåtande 
nr 5). 

Interpellation nr 52 i AK (18: 59) upptog frågan om alkoholmissbru
ket inom försvaret. 

Handikappade 

Arbetet på att förbättra livsvillkoren och livsmöjligheterna för de handi
kappade fortsattes av vårriksdagen. 

I prop 75 föreslogs riksdagen bl a godkänna av departementschefen 
angivna riktlinjer för vård och undervisning av rörelsehindrade barn, 
vilka bl a innebar, att 1961 års beslut om en vård- och skolorganisation 
för normalbegåvade cp-barn m fl handikappade kategorier fullföljdes. 
Verksamheten avsågs nu utbyggas till att gälla även grundskolans hög
stadium. I propositionen förutskickades även en särskild utredning av 
olika frågor rörande omvårdnaden av handikappade och inrättandet av 
ett samarbetsorgan för handikapporganisationerna, statens handikappråd. 

På statsutskottets hemställan i utlåtande nr 100 godkände riksdagen 
Kungl Maj:ts förslag och avslog de i anslutning till propositionen be
handlade motionerna på ett undantag när. I anledning av motionerna 
I 417 och II 516 beslöt nämligen riksdagen, efter gemensam omröst
ning (statsutskottets utlåtande nr 132), att höja invalidbostadsbidragets 
maximibelopp med 5 000 kr till 15 000 kr fr o m den 1 juli 1965. I 
motiveringen till det segrande reservationsyrkandet ansågs det som vä
sentligt att invalidbostädema bättre anpassades efter de handikappades 
problem. Med hänsyn till den särskilda betydelse som bostadsmiljön har 
för en handikappad borde kostnadssynpunkterna inte vara utslagsgi
vande. Emellertid ansågs det inte lämpligt att — som motionärerna före
slagit — slopa maximigränsen utan föregående utredning. 

På grundval av förslag av blind- och dövskoleutredningen förordades 
i prop nr 70, att en statlig obligatorisk tioårig grundskola för blinda, 
döva, hörsel- eller talskadade barn (specialskola) skulle införas succes
sivt. Vidare föreslogs i propositionen att ungdomar med sådana handi
kapp skulle ges möjligheter till frivillig utbildning på det gymnasiala 
stadiet. I samband med övergången föreslogs också viss upprustning av 
hjälpmedelsbeståndet i förevarande skoltyper. 
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På statsutskottets hemställan godkände riksdagen de angivna riktlin
jerna (utlåtande nr 101). 

De av detta beslut föranledda ändringarna i skollagen (prop nr 118 
och andra lagutskottets utlåtande nr 53) antogs av riksdagen. 

I den av riksdagen godkända prop nr 75 fastslogs skyldigheten för 
landstingskommunerna att sörja för den medicinska vården av de rörel
sehindrade barnen, medan undervisningen i grundskolan i princip ålades 
primärkommunerna. För att bereda barnen denna undervisning och vård 
i enlighet med de uppdragna riktlinjerna föreslogs i prop nr 76 en lag 
om skyldighet för landstingskommunerna att sörja för inackordering i 
särskilda elevhem av vissa rörelsehindrade barn, som till följd av sitt 
handikapp är i behov av inackordering för att kunna få undervisning i 
grundskola. Dessutom föreslogs skyldighet att under vissa omständig
heter sörja för inackordering av förskolebarn. 

Lagen antogs av riksdagen efter hemställan av andra lagutskottet i 
utlåtande nr 52. 

Riksförsäkringsverkets utfärdade anvisningar till försäkringskassorna 
för tillämpningen av bestämmelserna om vårdbidrag till i hemmen vår
dade handikappade barn, om vilka bidrag riksdagen beslutade 1964, kri
tiserades i motionerna I 232 och II 291 för alltför stor restriktivitet. Med 
hänvisning till senare utfärdade, mindre restriktiva, anvisningar samt 
till den omständigheten att bestämmelserna varit gällande så kort tid av
slogs dock motionerna (andra lagutskottets utlåtande nr 20). 

Motionerna I 65 och II 88 om slopande av åldersgränsen för erhål
lande av invaliditetstillägg, så att tillägget skulle kunna utgå oavsett när 
vårdbehovet uppstod, överlämnades på andra lagutskottets hemställan i 
utlåtande nr 25 till pensionsförsäkringskommittén. Enligt riksdagens 
mening borde dock alltjämt någon åldersgräns sättas för ifrågavarande 
pensionstillägg. 

Motioner om höjning av invaliditetstillägget m m (I 230 och II 287, 
I 515 och II 638 samt I 528 och II 620) avslogs av riksdagen (andra 
lagutskottets utlåtande nr 32), liksom motionerna I 250 och II 311 om 
ökade samhällsinsatser för svårt handikappade (allmänna berednings
utskottets utlåtande nr 39). 

Skillnaden mellan villkorsbestämmelserna för s k a t t e b e f r i e l s e 
för samt b i d r a g t i l l i n k ö p av motorfordon för höggradigt van
föra personer påtalades i motion II 263. Enligt gällande skattelagstift
ning kan skattebefrielse endast medges höggradigt vanför person som, 
förutom att han är i behov av fordonet för sin förvärvsverksamhet o d, 
innehar körkort, medan enligt bestämmelserna om näringshjälp, bidrag 
kan utgå, oberoende av körkortsinnehav, till alla partiellt arbetsföra. 
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I anledning av motionen anhöll riksdagen hos Kungl Maj:t om ut
redning och förslag till sådan ändring i automobilskatteförordningen att 
skattebefrielse kunde medges även för sådana handikappade, som på 
grund av sitt handikapp inte kan få körkort (bevillningsutskottets be
tänkande nr 8). 

Till vissa sysselsättningsfrämjande åtgärder för handikappade m fl 
anvisades 135 milj kr, till bidrag till anordnande av verkstäder för handi
kappade 11 milj kr, till driftbidrag till dessa 14 milj kr (statsutskottets ut
låtande nr 11) och till bidrag till hjälpmedel för rörelsehindrade m fl 
25 milj kr (statsutskottets utlåtande nr 5). Med bifall till en utskotts
reservation i sistnämnda utlåtande beslöt riksdagen, i anledning av mo
tionerna I 284 och II 350, att i skrivelse till Kungl Maj :t hemställa, att 
i kungörelsen om bidrag till tekniska hjälpmedel för rörelsehindrade m fl 
infördes bestämmelse om rätt för rörelsehindrade som ordineras invalid
vagn att använda motsvarande medel ur ifrågavarande anslag även till 
inköp av invalidbil. 

Arbetsmarknadsfrågor och arbetarskydd 

Arbetsmarknaden kännetecknas av en alltmera märkbar brist på arbets
kraft inom många för samhällsfunktionen vitala verksamhetsgrenar, 
framför allt byggnadsväsendet och sjukvården. Åtgärder av olika slag 
för att råda bot på denna brist har vidtagits med växlande framgång, och 
debatten på området har varit livlig. Intresset kan sägas alltmer inriktas 
på att få ut de kategorier i förvärvslivet som tidigare endast i liten om
fattning varit yrkesverksamma. 

En strävan att underlätta möjligheterna för kvinnorna att kunna ar
beta utanför hemmet blir mer och mer påtaglig och förslag i denna rikt
ning är ständigt återkommande i riksdagen. Sålunda hemställdes i mo
tionerna I 258 och II 312 om utredning av kvinnornas möjligheter och 
önskemål att åta sig förvärvsarbete, i motionerna I 578 och II 709 före
slogs att material insamlades och analyserades i avsikt att belysa yrkes
intensiteten hos kvinnor och i motion II 48 efterlystes uppgifter om an
talet kvinnor som önskar förvärvsarbete. 

Efter att ha redogjort för verkställda och pågående omfattande utred
ningar på området samt för olika statistiska specialundersökningar kon
staterade allmänna beredningsutskottet i sitt utlåtande nr 22 att skäl inte 
förelåg att föreslå ytterligare utredningar. 

Riksdagen följde utskottet. 
Även motioner (I 59 och II 70) om bl a statsstöd till industriföretag 

för inrättande av daghem avslogs (allmänna beredningsutskottets utlå-
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tände nr 16) med hänvisning till att sådana möjligheter redan fanns 
samt till pågående utredningar. 

Flera motioner väcktes även under vårriksdagen med syfte att bidra 
till förbättrade förhållanden för den utländska arbetskraften. I motion 
II 682 hemställdes om en undersökning för att underlätta invandringen 
samt anpassningen till svenskt arbets- och samhällsliv. I motionerna I 61 
och II 72 begärdes utredning rörande bl a språkundervisningen, och 
motionen II 683 gällde utbildningen av berörda arbetskraftskategorier. 

Vad beträffar behandlingen av ansökningar om arbetstillstånd, vilken 
fråga bl a tagits upp i motionen II 682, fann allmänna beredningsut
skottet i sitt till riksdagen avgivna utlåtande nr 21 det angeläget att den
na ombesörjdes med all möjlig snabbhet av myndigheterna. Skäl syntes 
finnas för en »liberaliserad och mindre byråkratisk praxis vid behand
lingen av dessa frågor». Utskottet förutsatte vidare att detta problem 
behandlades av utlänningsutredningen. 

I övrigt fann utskottet det i stor utsträckning möjligt att inom landet 
tillgodose väsentliga behov av ytterligare arbetskraft för expanderande 
områden, bl a genom den kvinnliga arbetskraften. 

Utskottet delade vidare den i motionerna framförda meningen att det 
är en angelägen samhällsuppgift att medverka till en lösning av utbild
ningsfrågan. Det inledda samarbetet mellan folkbildningsorganisationer-
na, arbetsmarknadsstyrelsen och övriga berörda myndigheter borde kun
na utvecklas snabbt, om erforderligt stöd lämnades av samhället. 

Vad utskottet sålunda anfört i anledning av motionerna bringades ge
nom skrivelse till Kungl Maj :ts kännedom. 

Yrkanden om åtgärder för att få vidgad kunskap om storlek och sam
mansättning av låglöne- och låginkomstgrupperna i samhället samt om 
åtgärder för att lösa dessa befolkningsgruppers problem framställdes i 
flera motionspar (I 14 och II 19, I 21 och II 26, I 255 och II 310 samt 
I 575 och II 704), vilka i ett sammanhang behandlades av allmänna 
beredningsutskottet i utlåtande nr 17. 

Utskottet, som fann det angeläget att få en fullständigare och objek
tiv bild av ifrågavarande gruppers förhållanden, föreslog en undersök
ning i syfte att kartlägga låginkomstgrupperna och belysa deras problem. 

En effektivare tillsyn av arbetarskyddslagstiftningens efterlevnad vid 
de mindre arbetsplatserna efterlystes i motionerna I 231 och II 293. Det 
nuvarande systemet med en uppdelning av tillsynen mellan den allmän
na yrkesinspektionen och den kommunala tillsynen ansågs inte fungera 
tillfredsställande. Enligt motionärerna hade sålunda verkställda under
sökningar visat allvarliga brister på arbetsplatser som omfattas av den 
kommunala tillsynen, alltså företrädesvis mindre arbetsplatser. 
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Tillmötesgående motionärernas krav anhöll riksdagen hos Kungl 
Maj :t om förslag till effektivisering av tillsynen av arbetarskyddslagstift
ningens efterlevnad vid de mindre arbetsplatserna (andra lagutskottets 
utlåtande nr 38). 

Riksdagen anvisade till allmänna beredskapsarbeten m m 420 milj kr 
och till omskolning m m 142 milj kr (statsutskottets utlåtande nr 11). 
Flera interpellationer väcktes i olika arbetsmarknadsfrågor. I FK gällde 
nr 15 fortsatta beredskapsarbeten i Hälsingland (15: 11). I AK upptogs 
i nr 3 frågan om svenska flickors arbete utomlands (11: 8), i nr 4 åtgär
der mot arbetslösheten i Norrbotten (15: 66), i nr 28 användningen av 
flyttningsbidrag ( 15: 66) och i nr 48 försörjningsmöjligheterna för ar
betskraft som friställs inom jord- och skogsbruket ( 15: 66). 

Familje- och bostadspolitik 

Av de två stora reformerna under 1965 års vårriksdag, den kommunala 
skatteutjämningsreformen och skattepaketet, har den förstnämnda något 
behandlats i annat sammanhang. Bland förslagen i skattepropositionen 
— nr 14 — berörs här helt kortfattat endast dem som direkt kan sägas 
medföra följdverkningar på familjens ekonomi och/eller haft mer eller 
mindre socialpolitiska bevekelsegrunder. Utöver syftet att öka statens 
inkomster avsåg förslagen i prop nr 14 nämligen samtidigt att åstadkom
ma en sådan omfördelning av skattebördan, att skattelättnader i första 
hand bereddes barnfamiljerna och de lägre inkomsttagarna. 

Den föreslagna sänkningen av den direkta skatten — för gifta 400 à 
500 kr i inkomstläget 9 000—32 000 kr, 500 à 700 kr i inkomstläget 
32 000—53 000 kr och 700 kr vid inkomster därutöver — motverkades 
visserligen genom förslaget om höjd indirekt beskattning, men genom 
viss schablonisering av kommunalskatteavdraget, ändrade grunder för be
räkning av folkpensionsavgiften och höjning av barnbidragen avsågs just 
dessa kategorier bli kompenserade. 

Motionsvis framställda yrkanden om parlamentarisk utredning rö
rande familjebeskattningen och om övergång till särbeskattning samt 
motioner rörande de ensamståendes skatteförhållanden avstyrktes av 
bevillningsutskottet (betänkande nr 16). 

I propositionen föreslogs inga ändringar av förvärvsavdragen med 
hänsyn till att frågan om familjebeskattningens utformning var under 
övervägande. Mot bakgrunden av utförda stickprovsundersökningar be
träffande utgifterna för hemhjälp och daghemsvård tillmötesgick dock 
utskottet flera av motionärernas krav om uppräkning av förvärvsavdra
gen för skatteskyldiga med hemmavarande minderåriga barn. Sålunda 
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föreslog utskottet en höjning av kvotavdraget från 20 till 25 procent och 
av maximibeloppet från 2 000 till 3 000 kr. Därjämte förordade utskot
tet att förvärvsavdraget för gift man med hemmavarande minderåriga 
barn vid s k faktisk sambeskattning höjdes till högst 1 000 kr samt att 
gift kvinna med inkomst av jordbruksfastighet medgavs förvärvsavdrag 
med samma belopp, därest hon haft hemmavarande minderåriga barn 
och levt tillsammans med sin man. 

Vidare ansåg utskottet sig böra förorda, att avdragsrätten för under
håll till eget barn under 16 år utvidgades, så att avdraget bestämdes till 
högst 1 000 kr per barn och år (tidigare ett allmänt avdrag med sam
manlagt 1 000 kr). 

Vad utskottet i dessa hänseenden föreslagit godkändes av kamrarna. 
Som komplement till skattereformen gavs genom riksdagens godkän

nande av prop nr 84 möjlighet för makar, som båda haft arbetsinkomst, 
att få skatten för inkomsten beräknad som om de blivit särtaxerade för 
inkomsten, s k frivillig särbeskattning (bevillningsutskottets betänkande 
nr 30). 

En följd av skattereformen kan även höjningen av det allmänna barn
bidraget från 700 till 900 kr per barn och år sägas vara (andra lagut
skottets utlåtande nr 1). För ändamålet anvisades 1 537 milj kr (stats
utskottets utlåtande nr 5). 

Motioner (I 317 och I I 390) om indexreglering av barnbidragen av
slogs av riksdagen efter hemställan från andra lagutskottet (utlåtande 
nr 35). 

Det förlängda barnbidraget, som utgår till barn i grundskola efter det 
att det allmänna barnbidraget upphört, uppräknades från 60 till 75 kr 
i månaden genom riksdagens godkännande av prop nr 109 (andra lag
utskottets utlåtande nr 50). Godkännandet av propositionen innebar 
även att rätt till inkomstprövat tillägg samt studielån enligt studiehjälps
reglementet inte längre skall vara beroende av inkomst och förmögenhet 
hos fader eller moder som är skild från vårdnaden om den studerande. 

Kungl Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställningar an
gående anslag till främjande av bostadsförsörjningen behandlades av 
statsutskottet i utlåtande nr 38, som bl a upptog till prövning kreditiv-
försörjningen för bostadsbyggandet. Trots de insedda svårigheterna att i 
ett ansträngt kreditmarknadsläge skapa förutsättningar för en kreditför
sörjning som är helt samordnad i tiden med produktionsplaneringen fann 
utskottet dock skäl föreligga till en undersökning av möjligheterna till 
förbättringar i berörda avseenden. I skrivelse till Kungl Maj :t och riks
banken gav riksdagen till känna vad utskottet sålunda anfört. 
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För att åstadkomma en långsiktigare byggnadsplanering av kommuner 
och byggnadsföretagare syntes det vidare utskottet önskvärt, att myn
digheterna på grundval av det preliminära program riksdagen årligen 
fastställer snarast möjligt efter beslutet ger berörda kommuner besked 
om vilken lånemedelstilldelning de kan påräkna inom det fastställda pro
grammet. 

Vad utskottet anfört bringades i skrivelse till Kungl Maj:ts känne
dom, varjämte riksdagen godtog det av Kungl Maj :t föreslagna minimi-
programmet för 1965 88 000 lägenheter och för 1966 preliminärt 90 000. 

Till räntebidrag anvisades 250 milj kr, till lånefonden för bostads
byggande 20 milj kr. 

Till statens bosättningslånefond, från vilken utlämnas bosättningslån 
till trolovade eller äkta makar samt till ogift mor med minderårigt barn, 
anvisas 15 milj kr. Kungl Maj:ts förslag om höjning av maximibelop
pet för bosättningslånen från 4 000 till 5 000 kr fr o m den 1 juli 1965 
godkändes av riksdagen (statsutskottets utlåtande nr 5), och i skrivelse 
till Kungl Maj:t tillkännagavs i anledning av motionerna I 45 och II 55, 
att riksdagen ansåg även ensamma fäder, som har vårdnaden om min
deråriga barn, vara berättigade till bosättningslån. 

Motion (I 55) om laglig reparationsplikt för ägare av flerfamiljs hy
reshus avslogs av riksdagen (tredje lagutskottets utlåtande nr 2), liksom 
motioner (I 38 och II 45) angående bostads sanitära utrustning (andra 
lagutskottets utlåtande nr 27). 

Interpellation nr 19 i FK krävde skyndsam behandling av ärenden 
rörande bostadslånen och bostadsbidragen (25: 9). Bostadsproduktionen 
aktualiserades i AK i interpellationerna nr 10, 26, 40 och 44 (16: 26) 
och rivningsprinciperna i interpellation nr 9 i samma kammare (12: 
159). 

Hälso- och sjukvård 

Bland anslagsposterna på hälso- och sjukvårdens område kan följande 
nämnas och något kommenteras (se statsutskottets utlåtande nr 5) : 

Rådet för sjukhusdriftens rationalisering (SJURA), som tillsattes för 
att utgöra ett samordningsorgan på sjukhusrationaliseringens område 
och vars verksamhet till 60 procent finansieras av staten och till 40 pro
cent av stads- och landstingsförbunden, erhöll för budgetåret 1965/66 ett 
oförändrat statligt bidrag med 1,8 milj kr. 

Inför den förestående huvudmannaskapsreformen avses upprustningen 
av mentalsjukvården fortsätta i oförminskad takt. För nya vårdplatser 
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inrättades 157 tjänster och för redan befintliga vårdplatser beslutades en 
nettoökning med 115 nya tjänster. Kungl Majrts förslag att omvandla 
vårdanstalten för blinda med komplicerat lyte i Lund till ett enbart ar-
betshem föranledde ingen erinran från riksdagens sida. Till statens men
talsjukhus anvisades 403,72 milj kr. 

Till lån till byggande av sjukhem anvisades 50 milj kr. I anslutning 
till medelsanvisningen hemställde riksdagen i anledning av motionerna 
I 28 och II 36, I 29 och II 33 samt I 524 i skrivelse till Kungl Maj:t 
om sådan ändring av bestämmelserna om statslån till sjukhem, att såda
na lån kan utgå oavsett om sjukhem inrättas som fristående byggnad eller 
sammanbyggd med annan vårdinrättning. 

Till abortförebyggande åtgärder anvisades 430 000 kr och till allmän 
hälsokontroll 1 milj kr, varav 730 000 kr till allmänna skärmbildsunder
sökningar och 270 000 kr till försöksverksamheten med allmän hälso
kontroll i Värmlands län. Motionerna I 420 och II 508 om s k riktad 
hälsokontroll med speciell inriktning på hjärt- och kärlsjukdomar samt 
cancersjukdomar avslogs. 

Efter hemställan från allmänna beredningsutskottet avslogs motionen 
II 133 rörande bekämpandet av narkotikahandeln (utlåtande nr 9), 
motionerna 1112 och II 95 om ökat samhällsstöd åt kvinnor i abortsitua
tion (utlåtande nr 11), motionerna I 137 och II 170 om obligatorisk 
medicinsk kontroll av barn (utlåtande nr 37), motionerna I 109 och 
II 139, I 594 och II 695 samt II 21, om förbättringar av företagshälso
vården och yrkeshygienen (utlåtande nr 31) samt motionerna I 136 och 
II 171 och I 579 och II 699 rörande sjukvårdskrisen (utlåtande nr 38). 

I sistnämnda utlåtande hävdade utskottsmajoriteten bl a som sin me
ning att det mest angelägna för att komma till rätta med problemen inte 
var ytterligare utredningar utan att resurserna inriktades på att fullfölja 
de pågående strävandena att genom praktiska åtgärder söka avhjälpa 
bristen på sjukvårdspersonal. 

Motioner (I 52 och II 65) om att för hudsjukdomen psoriasis syna-
larkrämen skulle upptas i förteckningen över kostnadsfria läkemedel rön
te positivt gensvar från riksdagen, i det att den på andra lagutskottets 
hemställan (utlåtande nr 40) i skrivelse till Kungl Maj:t uttryckte ön
skemål om att denna grupp sjuka tillförsäkrades fri medicin. 

Narkotikaproblemet var det gemensamma ämnet för interpellationer-
na nr 53 och 66 i AK (28: 34). Interpellation nr 49 (16: 19) och 64 
(28:5) i AK rörde mentalsjukvården, nr 2 i FK provinsialläkarbristen 
(29: 8), nr 45 i AK den militära sjukvården (14: 94) och nr 50 i AK 
möjligheterna att behandla vissa njursjukdomar (26: 58). 
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Till Socialstyrelsens bibliotek inkommen litteratur 

under andra kvartalet 1965 

ARBEID op de tweesprong. Opstellen, uitgegeven 
ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der 
Arbeidsinspectie 1890—1965. 's-Gravenh 1965. 

BECKMAN, N, HOLMBERG, C, H U L T , B & STRAHL, 

I. [Utg.] Brottsbalken jämte förklaringar. Bd 2. 
Brotten mot allmänheten och staten m m. 
Sthlm 1965. 

BELBIN, R M. Training methods for older workers. 
Paris 1965. (Organisation for economic co
operation and development. Employment of 
older workers 2.) 

BERGGREN, H & NILSSON, GÖRAN B. Liberal 

socialpolitik 1853—1884. Två studier. Upps 
1965. (Studia historica uppsaliensia.) Innehåll: 
Nilsson, Göran B. Svensk fattigvårdslagstiftning 
1853—71. — Berggren, H . För rättvisa och 
trygghet. 

BERNER, Ö . U-Iandsbiståndet. De internationella 
organens verksamhet. Sthlm 1965. (Världs
politikens dagsfrågor 1965:4.) 

BLCC, H . Statsmyndigheternas internationella för
bindelser. Sthlm 1964. 

BROMSJÖ, B. Samhällskunskap som skolämne. 
Målsättningar, kursinnehåll och arbetssätt på 
den grundläggande skolans högstadium. Sthlm 
1965. (Akad avh.) 

CARLSTRÖM, E & ZACKRISSON, U . O n quality 

and costs in life testing. Gbg 1965. (Göteborgs 
universitet. Statistiska institutionen. Skriftserie 
14.) 

CENTRALKAPPRUMMET i högstadieskolor. Sthlm 
1965. (Rapport 65/3 från Byggforskningen.) 

DETTER, INGRID. Law making by international 
organizations. Sthlm 1965. (Akad avh.) 

EKONOMISKT ABC utg av Skandinaviska banken. 
4 uppl. Sthlm 1964. 

FAMILJEN i samhället. Av . . . Under red av Georg 
Karlsson & J Tröst. Sthlm 1965. 

FURHOFF, L. Maskerat dårhus. Sthlm 1965. 
FÖRENTA NATIONERNA. E c o n o m i c c o m m i s 

s ion for E u r o p e . 
A statistical survey of the housing situation 

in European countries around 1960. New 
York 1965. (Publ 65.2.E.7.) 

— D e p a r t m e n t of e c o n o m i c a n d s o c i a l 
a f fa i r s . 

Planning for economic development. Vol 1—2. 
New York 1965. (Publ65.2.B.3—4.) 

Population studies. New York 1965. 

38. General principles for national program

mes of population projections as aids to 

development planning. (Publ 65.13.2.) 

The role of patents in the transfer of technology 

to developing countries. New York 1964. 

(Publ 65.2.B.1.) 

World economic survey 1963. 2. New York 

1964. (Publ 64.2.C.3.) 

HAMDAHL, B, DANIELSON, G & LIDBOM, C. 

[Utg.] Lagen om allmän försäkring. Författ

ningstexter med kommentar. Sthlm 1965. 

HARDING, G. Leken som avslöjar. Orientering i 

lekdiagnostik. Sthlm 1965. 

HOLMSTEDT, S & OLSSON, BENGT. Statistiknyckel. 

Sthlm 1965. 

[HORSTEN, H.] Socialpasdagogikkens placering 

og opgaver indenfor daginstitutioner. Foredrag 

[med diskussion]. Krogerupseminar 1963. 

Khvn 1964. [Stencil.] 

HÖJER, K J . Samhället och barnen. Svensk 

lagstiftning till skydd och stöd för barn och 

familj. 7 uppl, ombesörjd av Kerstin Widen & 

Greio Wallin. Sthlm 1965. 

ILO's program og struktur. Generaldirektörens 

rapport (1 . del.) 49. internationale arbejds-

konference 1965. (Arbejds-og socialministerier-

nes afdeling for internationalt socialpolitisk 

samarbejde.) Khvn 1965 

INTRODUCTION to a social -worker. Produced by 

the National institute for social work training. 

Lond 1964. 

INTERNATIONELLA ARBETSKONFERENSEN 

49th session, Geneva, 1965. 

Report. Geneva 1965. 

1. Report of the Director-General. 1—2. 

3 : 1 . Information and reports on the ap

plication of conventions and recom

mendations. Summary of reports on 

ratified conventions. (Articles 22 and 

35 of the constitution.) 

3 : 4 . — Report of the committee of 

experts on the application of con

ventions and recommendations. (Ar

ticles 19, 22 and 35 of the constitu

tion.) 
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50th session. Geneva, 1966. 
Report. Geneva 1965. 

5 (1). Revision of conventions Nos 35, 36, 
37, 38, 39 and 40 concerning old-
age, invalidity and survivors' pen
sions. 

7 (1). Examination of grievances and 
communications within the under
taking. 

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATIONEN 

2nd African regional conference, Addis Ababa, 
Nov—Dec 1964. Record of proceedings. 
Geneva 1965. 

JOHANSSON, BROR A. Criteria of school readiness. 
Factor structure, predictive value and environ
mental influences. Sthlm, Gbg & Upps 1965. 
(Stockholm studies in educational psychology 
9. Akad avh.) 

[KJÖLSTAD, T H . ] Problemer omkring alkohol og 
alkoholisme. Utg av Arbeidslivets komite mot 
alkoholisme og narkomani. Oslo 1964. 

KLASSRUMMET för låg- och mellanstadiet. Sthlm 

1965. (Byggforskningen. Rapport 117.) 
KVINNORNA som arbetskraftsresurs. En konferens 

. . . anordnad av Arbetsmarknadens yrkesråd 
i samråd med Arbetsmarknadens kvinnonämnd, 
arbetsskyddsnämnden. Sthlm 1965. 

KÖNSROLLER. Debatt om jämställdhet. Under red 

av Ingrid Fredriksson. Sthlm 1965. 
MATHIESEN, T H . Tiltak mot ungdomskriminali

tet: en opinionsundersökelse. Oslo 1965. 
MOLIN, B. Tjänstepensionsfrågan. En studie i 

svensk partipolitik. Gbg 1965. (Akad avh.) 
OFFENTLIGHETSPRINCIPEN och myndigheterna. 

[Utarb av S-H Ryman & E Holmberg.] Sthlm 
1965. (Justitiedepartementet och Stockholms 
stad.) 

O L D AGE. A register of social research 1955— 
1964. Lond 1964. (The National corporation 
for the care of old people.) 

PLANERINGSUNDERLAG för lamellhus. Sthlm 1965. 

(Rapport 65/1 från Byggforskningen.) 
PRINCIPUTREDNING om samordnad social distrikts

verksamhet. Del 1. Central socialvårdsbyrå för 
manligt klientel utan fast bostad. Sthlm 1965. 
[Stencil.] (Stockholms stad. Socialvårdens 
planeringskommitté.) 

REDEMO, A. Jugoslavien. Folkstyrd planekonomi. 

Sthlm 1965. (Världspolitikens dagsfrågor 1965: 
3.) 

SCANDINAVIAN STUDIES in criminology. Head ed : 
Karl O Christiansen. Vol 1. Oslo 1965. 

SCHYBERGER, B W:SON. Methods of readership 
research. A thesis on some of the methodological 
problems encountered when studying certain 
consumer habits and attitudes from a marketing 
point of view. Lund 1965. (Lund business 
studies. Akad avh.) 

La SÉCURITÉ sociale en France. Paris 1965. 
(Ministère du travail. Direction générale de la 
sécurité sociale.) 

SENNTON, OLENA. Exposure to films and school 
adjustment. Studies in cinema attendance and 
film violence preference as related to emotional 
adjustment and school achievement. Sthlm, 
Gbg & Upps 1965. (Stockholm studies in 
educational psychology 10. Akad avh.) 

SKRIVER, P E & KAUFMANN, E. Byen — Iiv og 

form. Sthlm 1964. (Socialpolitisk förenings 
småskrifter. 35.) 

STUDIEHJÄLP, studiemedel och stipendier. Infor
mation om statliga, kommunala och privata 
bidrag till studier och yrkesutbildning. Utg av 
Arbetsmarknadsstyrelsen, yrkesvägledningsby
rån. 5 utg. Sthlm 1964. 

SVENSKT YRKESLEXIKON. Del 1. 1964. Utg av 

Arbetsmarknadsstyrelsen, yrkesvägledningsby
rån. Sthlm 1964. 

UNDERHÄLL av bostadsfastigheter. Sthlm 1965. 
(Rapport 65/2 från Byggforskningen.) 

V A L av skolort och skoltomt. Regional och 
kommunal skolplanering. Sthlm 1965. (Bygg
forskningen. Rapport 116.) 

WICKBOM, T G. Tibet under ockupation. Sthlm 
1965. (Världspolitikens dagsfrågor 1965:5.) 

WILLKE, INGEBORG. ABC-Bucher in Schweden. 
Ihre Entwicklung bis Ende des 19. Jahrhunderts 
und ihre Beziehungen zu Deutschland. Sthlm 
1965. (Akad avh.) 

V Å R bostadsstandard. Sthlm 1965. (Bostads
styrelsen.) 

ÖSTBY, I. Merverdiskatten og dens virkninger. 
Oslo 1965. (ökonomi. 48.) 

ÖSTERGÅRD, F. De addres levevilkår. Bd 1. 
Indkomsterne. Khvn 1965. (Socialforsknings-
instituttets publ. 17.) 
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»Försök att lösa stora problem bör göras under samarbetsåret» 
År 1965 har av FN:s generalförsamling proklamerats som samarbetsåret, det inleddes den 1 januari 
och sträcker sig över hela 1965, FN:s tjugonde verksamhetsår. Ordföranden i FNs: kommitté för det 
internationella samarbetsåret, den finländske FN-ambassadören Ralph Enckell uttalar en förhopp
ning om att FN:s medlemsstater under samarbetsåret med kraft och beslutsamhet skall försöka lösa 
åtminstonde några av de stora problemen i världen. Det skulle vara mycket beklagligt om inte sam
arbetsåret skulle inspirera medlemsstaterna till att sträva efter betydande och bestående förbätt
ringar i sina inbördes relationer. Ambassadör Enckell definierar samarbetsåret på följande sätt: 

»Samarbetsårets främsta syfte är att i alla länder ge tillfälle till en kraftfull insats för att öka den 
allmänna medvetenheten om det internationella samarbetets omfattning och betydelse på alla nivåer 
och på detta sätt skapa möjligheter för ytterligare aktioner och ytterligare framsteg. Utan aktivt stöd 
av ett tillräckligt antal upplysta, förnuftigt tänkande individer är det ganska begränsat vad man kan 
åstadkomma av konstruktivt internationellt samarbete. Alltför många människor tvivlar fortfarande 
på att verkligt meningsfullt internationellt samarbete är möjligt. Alltför många människor är okunni
ga om det arbete världens nationer har uträttat och uträt tar tillsammans i fredens och framstegens 
intressen. 

Världens folk måste lära sig att dra j ämnt antingen de tycker om varann eller inte. Samarbetsåret 
kommer att förtjäna att bli betecknat som framglngsrikt om fler människor vid dess slut kan och vill 
se med saklig blick — inte lidelsefullt eller sentimentalt — på det internationella samarbetets pro
blem, på hindren i dess väg, på dess brister likaväl som dess förtjänster, på dess möjligheter och 
framför allt på dess nödvändighet», slutar ambassadör Enckell. 

Unesco Courier — ett u n g d o m s n u m m e r 
Unesco Courier ägnar sitt nummer 7—8/1965 åt ungdomen. Det finns mer än 1 000 miljoner helt 
unga människor i världen som måste ta ställning till ungdomens problem — och många söker nya 
lösningar. Mer än hälften av världens befolkning är under 25 år. Tidningen visar att trots brist på utbild
ning och trots oerhörda problem är dagens ungdom mycket aktiv och tar ivrigt del i sociala och 
politiska frågor. Unga frivilliga britter har byggt ett sjukhus i Nigeria. USA:s fredskår har 9 000 
frivilliga i nära femtio länder. I Peru använder ungdomar sina sommarferier till att undervisa bybor 
i Anderna. 

I en artikel om »20 000 frivilliga arbetare» ger tidningen en översikt över ungdomens frivillig
verksamhet, i vilken 250 organisationer är aktiva, många med UNESCO:s hjälp. En annan artikel, 
»En explosion av vitalitet», visar den ökade fritidsverksamheten för ungdom i många länder. 

Andra konferensen o m frihet från hunger 
Generaldirektören för FAO hade inbjudit alla Frihet från hunger-kommittéer och alla icke-statliga 
organisationer som deltar i kampanjen till den andra konferensen för frihet från hunger-kampanjen 
(FFHC) vid FAO:s högkvarter i Rom den 17—20 november i år. Temat för konferensen var »The 
Involvement of People in Action» och kommittéerna hade uppmanats se över sina resurser och komma 
med förslag om hur de kan ytterligare förstärka sina insatser. 

1968 de mänskl iga rättigheternas år 
Det året då tjugoårsjubileet av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna firas, skall 
vara de mänskliga rättigheternas internationella år, enligt generalförsamlingens beslut. 

Mer social l itteratur än skönlitteratur på Island 
I de nordiska länderna intar skönlitteraturen förstaplatsen överallt utom på Island där socialveten
skaplig litteratur kommer främst. I övrigt är ordningsföljden i Danmark : geografi—historia, teknik, 
vetenskap och socialvetenskap. Finland : socialvetenskap, teknik, geografi — historia och religion. Island: 
skönlitteratur, geografi—histcria, teknik och konst. Norge: socialvetenskap, teknik, geografi—historia 
och vetenskap. Sverige : teknik, vetenskap, geografi—historia och socialvetenskap. 
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