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SOCIALA MEDDELANDEN 
STATISTISK INFORMATION ÅR 1962 

U T G I V E N AV K U N G L SOCIALSTYRELSEN 

ANSVARIG UTGIVARE: ERNST BEXELIUS. REDAKTÖR: K A J ANDERSSON 

Sociala Meddelanden utkommer med 12 statistiska häften (Statistisk Information) och 8 artikelnummer (Allmänna häftet) 
per år. Prenumeration sker på postanstalt (Obs! inte postprenumeration) eller i bokhandel. Prenumerationspriset 1962 in
klusive oms är för Statistisk Information kr 13,— per är, lösnummer kr 1,60. För Sociala Meddelanden, Allmänna häftet 
kr 21,— per år, lösnummer kr 3,20. För Sociala Meddelanden, Allmänna häftet och Statistisk Information tillsammans 
pris kr 26,— per år. 

I N N E H Å L L 

Nr 1. Januar i 

4 Statistisk Information. Periodiska översikter 
5 Sysselsättning inom industrin 
7 Konsumentprisindex för november 1961 

C O N T E N T S 

PERIODICAL SURVEYS 

4 Statistisk Information, Index 
5 Employment in mining and manufacturing 
7 The consumer price index for November 1961 

Nr 2. Februari 

12 Statistisk Information. Periodiska översikter 
13 Statens utgifter för sociala ändamål 1962/63 
16 Ålderdomshemmen år 1960 
20 Nykterhetsnämndernas inkomster och utgifter år 1960 
24 Omsättningen inom detaljhandel m m 3:e kvartalet 1961 
28 Konsumentprisindex för december 1961 
30 Sysselsättning inom industrin 
31 Summary 

PERIODICAL SURVEYS 

12 Statistisk Information, Index 
13 State expenditure for social purposes 1962/63 
16 The number of places in homes for the aged and the number of inmates, etc during 1960 
20 The income and expenditure of the Temperance Board during 1960 
24 Turnover in retail trade etc during the third quarter of 1961 
28 The consumer price index for December 1961 
30 Employment in mining and manufacturing 
31 Summary 
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Nr 3. Mars 

36 Statistisk Information. Periodiska översikter 
37 Några uppgifter om aktuell svensk bostadsstandard 
42 Preliminära uppgifter om bostadsbyggandet under fjärde kvartalet och hela år 1961 
45 Åtalseftergifter under år 1960. En statistisk redovisning 
52 Utbetalda barnbidrag under år 1961 
53 Utlänningar i Sverige 

En översikt för fjärde kvartalet 1961 och läget den 1 januari 1962 
57 Sysselsättning inom industrin 
59 Konsumentprisindex för januari 1962 
62 Summary 

PERIODICAL SURVEYS 

36 Statistisk Information, Index 
37 Some data on Swedish standard of dwelling 
42 Data on house production during the fourth quarter of and the whole year 1961 
45 Prosecutions withdrawn during 1960 
52 General children's allowances during 1961 
53 Aliens in Sweden 

A survey of the fourth quarter of 1961 and of the situation 1st January 1962 
57 Employment in mining and manufacturing 
59 The consumer price index for January 1962 
62 Summary 

Nr 4. April 

68 Statistisk Information. Periodiska översikter 
69 Socialvårdens kostnader och finansiering år 1960 
75 Nykterhetsvårdsklientelet under år 1960 
84 Socialhjälp och barnavård till utlänningar under år 1959 
85 Daghem, lekskolor och fritidshem 
87 Frånvaro inom industrin under veckan 19—25 november 1961 
91 Löneförhållandena för arbetare inom industri i november 1961 
95 Sysselsättning inom industrin 
99 Konsumentprisindex för februari 1962 

PERIODICAL SURVEYS 

68 Statistisk Information, Index 
69 The cost of social welfare and how it is financed during 1960 
75 The clientele of the Temperance Boards during 1960 
84 Social assistance and child welfare provided for aliens during 1959 
85 Day nurseries, nursery schools and afternoon-homes 
87 Absenteeism in industry during the week 19—25 November 1961 
91 Wages in industry during November 1961 
95 Employment in mining and manufacturing 
99 The consumer price index for February 1962 
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Nr 5. Maj 

104 Statistisk Information. Periodiska översikter 
105 Mödrahjälpen år 1961 
111 Utlänningar i Sverige 

En översikt för första kvartalet 1962 och läget den 1 april 1962 
115 Omsättningen inom detaljhandel m m 4:e kvartalet 1961 
119 Sysselsättning inom industrin 
121 Konsumentprisindex för mars 1962 
123 Summary 

PERIODICAL SURVEYS 

104 Statistisk Information, Index 
105 Maternity assistance during 1961 
111 Aliens in Sweden 

A Survey of the first quarter of 1962 and the situation of 1 April 1962 
115 Turnover in retail trade etc during the fourth quarter of 1961 
119 Employment in mining and manufacturing 
121 The consumer price index for March 1962 
123 Summary 

Nr 6. Jun i 

128 Statistisk Information. Periodiska översikter 
129 Några specialuppgifter om ålderdomshemmen 1960 
130 Summary 
131 Uppgifter om bostadsbyggandet under första kvartalet 1962 
134 Löneförhållandena för arbetare inom industri i februari 1962 
138 Summary 
139 Sysselsättning inom industrin 
141 Konsumentprisindex för april 1962 

PERIODICAL SURVEYS 

128 Statistisk Information, Index 
129 Homes for the aged during 1960: some special particulars 
130 Summary 
131 Data on house production during the first quarter 1962 
134 Wages in industry 
138 Summary 
139 Employment in mining and manufacturing 
141 Consumer price index for April 1962 

Nr 7. Jul i 

148 Statistisk Information. Periodiska översikter 
153 Summary 
149 Ungdomsvårdsskolorna år 1961 
154 Nykterhetsnämndernas verksamhet under år 1961 
161 Summary 
158 Statsbidrag till ålderdomshem 
160 Sysselsättning inom industrin 
162 Konsumentprisindex för maj 1962 

III 



PERIODICAL SURVEYS 

148 Statistisk Information, Index 
149 Approved schools during 1961 
153 Summary 
154 The work of the Temperance Boards during 1961 
161 Summary 
158 State grants to homes for the aged 
160 Employment in mining and manufacturing 
162 The consumer price index for May 1962 

Nr 8. Augusti 

168 Statistisk Information. Periodiska översikter 
169 Uppgifter om bostadsbyggandet under andra kvartalet 1962 
172 Utlänningar i Sverige 

En översikt för andra kvartalet och läget den 1 juli 1962 
176 Omsättningen inom detaljhandel m m 1:a kvartalet 1962 
180 Sysselsättning inom industrin 
182 Konsumentprisindex för juni 1962 

PERIODICAL SURVEYS 

168 Statistisk Information, Index 
169 Data on house production during the second quarter of 1962 
172 Aliens in Sweden 

A survey of the second quarter of 1962 and the situation of 1 July 1962 
176 Turnover in retail trade etc during the first quarter of 1962 
180 Employment in mining and manufacturing 
182 The consumer price index for June 1962 

Nr 9. September 

188 Statistisk Information. Periodiska översikter 
189 Bostadsbyggandet år 1961 

Översikt utarbetad av bostadsstyrelsen 
205 Löneförhållandena för arbetare inom industri i maj 1962 
209 Summary 
210 Sysselsättning inom industrin 
212 Konsumentprisindex för juli 1962 

PERIODICAL SURVEYS 

188 Statistisk Information, Index 
189 Housing construction during 1961 

A survey of the board of Housing 
205 Wages in mining and manufacturing in May 1962 
209 Summary 
210 Employment in mining and manufacturing 
212 The consumer price index for July 1962 
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Nr 10. Oktober 

220 Statistisk Information. Periodiska översikter 
221 Socialhjälpen under år 1961 
223 Retroaktiva lönetillägg inom verkstadsindustri m m 
225 Summary 
225 Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet 1959—mars 1962 
228 Sysselsättning inom industrin 
230 Konsumentprisindex för augusti 1962 

PERIODICAL SURVEYS 

220 Statistisk Information, Index 
221 Social assistance during 1962 
223 Retrospective wage supplements in engineering industry during 1962 
225 Summary 
225 Consumer prices in Sweden and abroad 1959—March 1962 
228 Employment in mining and manufacturing 
230 The consumer price index for August 1962 

Nr 11. November 

236 Statistisk Information. Periodiska översikter 
237 Nykterhetsnämndernas inkomster och utgifter år 1961 
241 Barnavårdsnämndernas verksamhet under år 1961 

Preliminär redogörelse 
245 Omsättningen inom detaljhandeln m m 2:a kvartalet 1962 
249 Utlänningar i Sverige 

En översikt för tredje kvartalet 1962 och läget den 1 oktober 1962 
253 Konsumentprisindex för september 1962 
255 Sysselsättning inom industrin 

PERIODICAL SURVEYS 

236 Statistisk Information, Index 
237 The income and expenditure of the Temperance Boards during 1961 
241 The work of the Child Welfare Board during 1961 
245 Turnover in retail trade etc during the second quarter of 1962 
249 Aliens in Sweden 

A survey of the third quarter of 1962 and the situation of 1 October 1962 
253 The consumer price index for September 1962 
255 Employment in mining and manufacturing 

Nr 12. December 

260 Statistisk Information. Periodiska översikter 
261 Sociala Meddelanden, Statistisk Information upphör med detta nummer 
262 Allmänna arvsfonden budgetåret 1961/62 
263 Uppgifter om bostadsbyggandet under tredje kvartalet 1962 
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266 Löneförhållandena för arbetare inom industri i augusti 1962 
270 Summary 
271 Sysselsättning inom industrin 
273 Konsumentprisindex för oktober 1962 

277 Sakregister till år 1961 
278 Författarregister till år 1961 

PERIODICAL SURVEYS 

260 Statistisk Information, Index 
261 Sociala Meddelanden, Statistisk Information will be discontinued after this issue 
262 National General Inheritance Fund during the budget-year 1961/62 
263 Data on house production during the third quarter of 1962 
266 Wages in industry during August 1962 
270 Summary 
271 Employment in mining and manufacturing 
273 The consumer price index for October 1962 

277 Index for 1961 
278 Index of authors for 1961 
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Nr 1 · JANUARI · 1 9 6 2 

KUNGL SOCIALSTYRELSEN · S T O C K H O L M 



S O C I A L S T Y R E L S E N S S T A T I S T I S K A 

A V D E L N I N G A R 

Birger Jarls torg 14. Telefon: 22 12 00, rikssamtal 22 12 50 

FJÄRDE BYRÅN (byrån för pris- och socialvårdsstatistik) 

BYRÅCHEF 

Erland v Hofsten 21 80 41 
SOCIALVÅRDSSTATISTIK (barnavårdsstatistik, socialhjälpsstatistik, nyk-

terhetsvårdsstatistik, socialutgifter): 
Förste aktuarierna Linnea Jonsson och Marianne Elg samt ama

nuenserna Barbro Wängberg, Anita Lagerkvist och Irmelin Majava 
KONSUMENTPRISINDEX O C H LEVNADSKOSTNADSUNDERSÖKNINOAR: 

Förste aktuariema Inga Tammelin, Ejnar Olsson och Britta Belo, 
amanuenserna Yngve Linden och Lars Abelin samt kanslist 
Ingrid Lindgren 

FÖRFRÅGNINGAR OM INDEX! 

Fröken Maja Gustafsson (22 12 00, ankn 96) 

KANSLI: 

Fru Ulla Weise (22 12 04) 

F E M T E BYRÅN (byrån för löne- och sysselsättningsstatistik) 

BYRÅCHEF 

Leif Björk 2180 43 

Förste aktuarie Roland v Euler 

LÖNESTATISTIK FÖR ANSTÄLLDA INOM J O R D B R U K , INDUSTRI , H A N D E L , 

SAMFÄRDSEL, RESTAURANGER M M , STATISTIK R Ö R A N D E SYSSELSÄTT

NING INOM INDUSTRIN: 

Förste aktuarie Ingrid Dalen, tf förste aktuariema Dagmar Wit-
kowsky-Johnsson, Jonas Elmdahl, och Vera Katz samt extra 
tjänsteman Erik Olofsson 

STATISTIK RÖRANDE OMSÄTTNINGEN I D E T A L J H A N D E L N : 

Tf förste aktuarie Jonas Elmdahl 
HÅLKORTSAVDELNINGEN: 

Förste aktuarie Roland v Euler, extra tjänsteman Erik Olofsson och 
förste maskinoperatör Elisabeth Hellström 

KANSLI: 

Vakant (22 12 05) 



SOCIALA MEDDELANDEN 
S T A T I S T I S K I N F O R M A T I O N 

U T G I V E N AV K U N G L SOCIALSTYRELSEN 

ANSVARIG UTGIVARE: ERNST BEXELIUS 

REDAKTÖR: KAJ ANDERSSON 

ÅRGÅNG 1962 NR 1 · Januari 

Innehåll 

4 Statistisk Information. Periodiska översikter 

5 Sysselsättning inom industrin 

7 Konsumentprisindex för november 1961 

Contents 

The National Social Welfare Board, Statistical Divisions 

P E R I O D I C A L SURVEYS 

4 Statistisk Information, Index 

5 Employment in mining and manufacturing 

4 The consumer price index for November 1961 

Sociala Meddelanden utkommer med 12 statistiska häften (Statistisk Information) och S artikelnum
mer (Allmänna häftet) per år. Prenumeration sker på postanstalt (Obs! Inte postprenumeration) eller i 
bokhandel. Prenumerationspriset 1961 inklusive oms är för Statistisk Information kr 13,— per år, lös
nummer kr 1,60. För Sociala Meddelanden, Allmänna häftet kr 21,— per år, lösnummer kr 3,20. För 
Sociala Meddelanden, Allmänna häftet och Statistisk Information tillsammans kr 26,— per år. 

Redaktion: Birger Jarls torg 2, tel 22 12 00, ankn 81 

Vid återgivande av artiklar ur denna tidskrift skall källan anges. Socialstyrelsen ansvarar ej för åsikter som framförs 
i signerade artiklar. 



STATISTISK INFORMATION 

PERIODISKA ÖVERSIKTER 

VARJE MÅNAD: 

Konsumentprisindex 
Sysselsättning inom industrin 

VARJE KVARTAL: Senast 

Löneförhållandena för arbetare inom 
industri 1961: dec 
Omsättningen inom detaljhandel 
m m 1961: nov 
Uppgifter om bostadsbyggandet . . 1961: dec 
Utlänningar i Sverige 1961: nov 

VARJE AR: 

Arvsfonden, allmänna 1961: dec 
Barnavårdsnämndernas verksamhet . 1961: nov 
Barnbidrag, allmänna 1961: mars 
Bostadsbyggandet 1961: aug 
Daghem, lekskolor och eftermiddagshem 1961: april 

Senast 

Frånvarofrekvensen inom industrin . 1961: aug 
Hemhjälp, social 1961: aug 
Konsumentpriserna i Sverige och i 
utlandet 1961: okt 
Mödrahjälpen 1961: juni 
Nykterhetsnämndernas verksamhet . 1961: juli 
Nykterhetsvårdsklientelet 1961: april 
Socialhjälp och barnavård till utlän
ningar 1961: mars 
Socialhjälpen 1961: okt 
Socialvårdens kostnader och finansie
ring 1961: april 
Statens utgifter för sociala ändamål 1961: febr 
Ungdomsvårdsskolorna 1961: juli 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, 
intagna på 1960: nov 
Ålderdomshem, statsbidrag till . . . 1961: juli 
Ålderdomshemmen, antal platser och 
vårdtagare m m 1960: mars 

INDEX PERIODICAL SURVEYS 

EVERY MONTH 

The consumer price index 
Employment in mining and manufacturing 

Most 
EVERY QUARTER recently in 

Wages in industry 1961: Dec 
Turnover in retail trade etc . . . 1961: Nov 
Data on house production . . . . 1961: Dec 
Aliens in Sweden 1961: Nov 

EVERY YEAR 

National General Inheritance Fund 1961: Dec 
The work of the Child Welfare 
Boards 1961: Nov 
General children's allowances . . 1961: March 
Housing construction 1961: Aug 
Day nurseries and nursery schools 1961: April 

Most 
recently in 

Absenteeism in industry 1961: Aug 
National Home-Help Scheme . . 1961: Aug 
Consumer prices in Sweden and 
abroad 1961: Oct 
Maternity assistance 1961: J u n e 
The work of the Temperance Boards 1961: July 
The clientele of the Temperance 
Boards 1961: April 
Social assistance and child welfare 
provided for aliens 1961: March 
Social assistance 1961: Oct 
The cost of social welfare and how 
it is financed 1961: April 
State expenditure for social purposes 1961: Febr 
Approved schools 1961: Ju ly 
Persons admitted into institutions 
for inebriates 1960: Nov 
State grants to homes for the aged 1961: July 
The number of places in homes 
for the aged and the number of 
inmates, etc 1960: March 



Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning i n o m industrin september—oktober 1961 vid företag s o m lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, oktober 1960 = 100) för antal anstäl lda 
arbetare (exkl permitterade) september 1960—oktober 1961 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1961 
(s 97—100). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 

5 



Tab 3. Antal i augusti—oktober 1961 under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare 
samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 

6 



Konsumentprisindex för november 1961 

Konsumentprisindex för november 1961 
har av socialstyrelsen beräknats till 164 
(1949 = 100) mot 163 för oktober. Med 
två decimaler är talet för november 
163,77 mot 163,29 för oktober. Indexta
len för de olika huvudgrupperna av va
ror och tjänster för tidigare beräknings
tillfällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för november föl
jande (oktobertalen inom parentes) : 
livsmedel 183 (181), alkoholhaltiga dryc
ker och tobak 180 (180), bostad, bränsle 
och lyse 164 (164), därav för enbart bo
stad 168 (168) och för bränsle och lyse 
154 (154), kläder och skor 132 (132), 
inventarier och husgeråd 144 (143) och 
diverse 159 (158). 

Mellan oktober och november märks 
prisförändringar för enskilda varuslag i 
första hand inom gruppen livsmedel, som 
har stigit med 0,6 procent. Höjda priser 
har noterats för bland annat grädde, ost, 
fläsk och kalvkött, medan strösocker och 
köttfärs m m har gått ner i pris. 

Höjningen av indextalet för posten in
ventarier och husgeråd beror till stor del 
på höjda priser på porslin och glas. In
om diversegruppen har prisökningar no
terats för bl a hårvård, bastubad, tvätt, 
skönlitteratur och bilreservdelar. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till oför
ändrat 133. 

Inga Tammelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—november 1961 (år 1949 = 100) 1 

1 Indextakn för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1960 och september—november 1961 samt 
talens procentuella förändringar december 1960—november 1961 

Trycklov 8 januari 1962 Pris 1,60 KUNGL BOKTR. STHLM 1962 620100 



SOCIALA MEDDELANDEN 
STATISTISK INFORMATION 

Nr 2 • FEBRUARI • 1 9 6 2 

KUNGL S O C I A L S T Y R E L S E N • S T O C K H O L M 



S O C I A L S T Y R E L S E N S S T A T I S T I S K A 

A V D E L N I N G A R 

Birger Jarls torg 14. Telefon: 22 12 00, rikssamtal 22 12 50 

FJÄRDE BYRÅN (byrån för pris- och socialvårdsstatistik) 
BYRÅCHEF 
Erland v Hofsten 2180 41 
SOCIALVARDSSTATISTIK (barnavårdsstatistik, socialhjälpsstatistik, nyk-

terhetsvårdsstatistik, socialutgifter): 
Förste aktuariema Linnea Jonsson och Marianne Elg samt ama

nuenserna Barbro Wängberg, Anita Lagerkvist och Irmelin Majava 
KONSUMENTPRISINDEX OCH LEVNADSKOSTNADSUNDERSÖKNINOAR: 

Förste aktuariema Inga Tammelin, Ejnar Olsson och Britta Belo, 
amanuenserna Yngve Linden och Lars Abelin samt kanslist 
Ingrid Lindgren 

FÖRFRÅGNINGAR OM INDEX: 

Fröken Maja Gustafsson (22 12 00, ankn 96) 
KANSLI: 

Fru Ulla Weise (22 12 04) 

FEMTE BYRÅN (byrån för löne- och sysselsättningsstatistik) 
BYRÅCHEF 

Leif Björk 2180 43 
Förste aktuarie Roland v Euler 
LÖNESTATISTIK FÖR ANSTÄLLDA INOM JORDBRUK, INDUSTRI, HANDEL, 

SAMFÄRDSEL, RESTAURANGER M M, STATISTIK RÖRANDE SYSSELSÄTT
NING INOM INDUSTRIN: 

Förste aktuarie Ingrid Dalen, tf förste aktuariema Dagmar Wit-
kowsky-Johnsson, Jonas Elmdahl, och Vera Katz samt extra 
tjänsteman Erik Olofson 

STATISTIK RÖRANDE OMSÄTTNINGEN I DETALJHANDELN: 
Tf förste aktuarie Jonas Elmdahl 
HALKORTSAVDELNINOEN : 

Förste aktuarie Roland v Euler, extra tjänsteman Erik Olofson och 
förste maskinoperatör Elisabeth Hellström 

KANSLI: 

Vakant (22 12 05) 



SOCIALA MEDDELANDEN 
S T A T I S T I S K I N F O R M A T I O N 

U T G I V E N A V K U N G L S O C I A L S T Y R E L S E N 

A N S V A R I G U T G I V A R E : E R N S T B E X E L I U S 

R E D A K T Ö R : K A J A N D E R S S O N 

ÅRGÅNG 1962 NR 2 • Februari 

Innehåll 

12 Statistisk Information. Periodiska översikter 
13 Statens utgifter för sociala ändamål 1962/63 
16 Ålderdomshemmen år 1960 
20 Nykterhetsnämndernas inkomster och utgifter år 1960 
24 Omsättningen inom detaljhandel m m 3:e kvartalet 1961 
28 Konsumentprisindex för december 1961 
30 Sysselsättning inom industrin 
31 Summary 

Contents 

The National Social Welfare Board, Statistical Divisions 

PERIODICAL SURVEYS 

12 Statistisk Information, Index 
13 State expenditure for social purposes 1962/63 
16 The number of places in homes for the aged and the number of inmates, 

etc during 1960 
20 The income and expenditure of the Temperance Board during 1960 
24 Turnover in retail trade etc during the third quarter of 1961 
28 The consumer price index for December 1961 
30 Employment in mining and manufacturing 
31 Summary 

Sociala Meddelanden utkommer med 12 statistiska häften (Statistisk Information) och 8 artikelnum
mer (Allmänna häftet) per år. Prenumeration sker på postanstalt (Obs! Inte postprenumeration) eller i 
bokhandel. Prenumerationspriset 1961 inklusive oms är för Statistisk Information kr 13,— per år, lös
nummer kr 1,60. För Sociala Meddelanden, Allmänna häftet kr 21,— per år, lösnummer kr 3,20. För 
Sociala Meddelanden, Allmänna häftet och Statistisk Information tillsammans kr 26,— per år. 

Redaktion: Birger Jarls torg 2, tel 22 12 00, ankn 81 

Vid återgivande av artiklar ur denna tidskrift skall källan anges. Socialstyrelsen ansvarar ej för åsikter som framförs 
i signerade artiklar. 



STATISTISK INFORMATION 

PERIODISKA ÖVERSIKTER 

VARJE MÅNAD: 

Konsumentprisindex 
Sysselsättning inom industrin 

VARJE KVARTAL: Senast 

Löneförhållandena för arbetare inom 
industri 1961: dec 
Omsättningen inom detaljhandel 
m m detta nr 
Uppgifter om bostadsbyggandet . . 1961: dec 
Utlänningar i Sverige 1961: no v 

VARJE AR: 

Arvsfonden, allmänna 1961: dec 
Barnavårdsnämndernas verksamhet . 1961: nov 
Barnbidrag, allmänna 1961: mars 
Bostadsbyggandet 1961: aug 
Daghem, lekskolor och eftermiddagshem 1961: april 

Senast 

Frånvarofrekvensen inom industrin . 1961: aug 
Hemhjälp, social 1961: aug 
Konsumentpriserna i Sverige och i 
utlandet 1961: okt 
Mödrahjälpen 1961: juni 
Nykterhetsnämndernas verksamhet . 1961: juli 
Nykterhetsvårdsklientelet 1961: april 
Socialhjälp och barnavård till utlän
ningar 1961: mars 
Socialhjälpen 1961: okt 
Socialvårdens kostnader och finansie
ring 1961: april 
Statens utgifter för sociala ändamål detta nr 
Ungdomsvårdsskolorna 1961: juli 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, 
intagna på 1960: nov 
Ålderdomshem, statsbidrag till . . . 1961: juli 
Ålderdomshemmen, antal platser och 
vårdtagare m m detta nr 

INDEX PERIODICAL SURVEYS 

EVERY MONTH 

The consumer price index 
Employment in mining and manufacturing 

Most 
EVERY QUARTER recently in 

Wages in industry 1961: Dec 
Turnover in retail trade etc . . . this issue 
Data on house production . . . . 1961: Dec 
Aliens in Sweden 1961: Nov 

EVERY YEAR 

National General Inheritance Fund 1961: Dec 
The work of the Child Welfare 
Boards 1961: Nov 
General children's allowances . . 1961: March 
Housing construction 1961: Aug 
Day nurseries and nursery schools 1961: April 

Most 
recently in 

Absenteeism in industry 1961: Aug 
National Home-Help Scheme . . 1961: Aug 
Consumer prices in Sweden and 
abroad 1961: Oct 
Maternity assistance 1961: June 
The work of the Temperance Boards 1961: July 
The clientele of the Temperance 
Boards 1961: April 
Social assistance and child welfare 
provided for aliens 1961: March 
Social assistance 1961: Oct 
The cost of social welfare and how 
it is financed 1961: April 
State expenditure for social purposes this issue 
Approved schools 1961: July 
Persons admitted into institutions 
for inebriates 1960: Nov 
State grants to homes for the aged 1961: July 
The number of places in homes 
for the aged and the number of 
inmates, etc this issue 



Statens utgifter för sociala ändamål 1962/63 

Sedan årets statsverksproposition nu fram
lagts, har i följande tablå statens beräk

nade socialutgifter för budgetåret 1962/63 
under femte huvudtiteln (socialdeparte-
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Sociala utgifter i statsbudgeten 1961/62 och 1962/63 

I. Socialdepartementet 

II. Inrikesdepartementet 
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mentet) och elfte huvudtiteln (inrikesde
partementet) redovisats tillsammans med 
motsvarande utgifter i riksstaten för bud
getåret 1961/62. En jämförelse visar at t 
socialdepartementets utgifter beräknas 
öka med 539 milj kronor eller 11,4 %. 
De automatiska utgiftsökningarna utgör 
i runt tal 200 milj kronor. Huvudti teln 
domineras liksom tidigare av fem stora 
utgiftsposter, nämligen anslagen till all
männa barnbidrag, sysselsättningsfräm
jande åtgärder och bostadssubventioner 
samt bidragen till sjukkassor och folkpen
sioner. Tillsammans omfattar dessa ut
giftsområden 4 917 milj kronor eller 93 % 
av huvudtitelns totalsumma. 

Den största ökningen under anslagen 
till mödrahjälp, socialhjälp, barnavård 
m m avser de al lmänna barnbidragen 
med 159 milj kronor. Anledningen här
till är den från och med årsskiftet ge
nomförda höjningen av de al lmänna 
barnbidragen från tidigare 450 kronor till 
550 kronor per år. Under arbetsmark
nadsanslagen föreslås höjningar med 57 
milj kronor till ytterligare intensifiering 
av yrkesutbildningen av handikappade 
och arbetslösa, medan anslagen till arbets
löshetsförsäkringen och sysselsättnings-
skapande åtgärder beräknas minska med 
108 milj kronor. Beträffande anslagen 
till bostadsbyggande m m ligger den 
största utgiftsökningen, 40 milj kronor, 
på anslagen till ränteeftergifter på vissa 
bostadslån, medan anslaget för bostads
förbättringsverksamhet sjunker från 29 
till 15 milj kronor. Den särskilda bidrags-
givningen till inrät tande av pensionärs
hem upphörde med utgången av år 1958. 
En viss eftersläpning i utbetalning av re
dan beviljade bidrag har medfört att an
slaget först i år bortfaller. Under ansla
gen till sjukförsäkring, folkpensionering 
m m beräknas preliminärt ökningar av 

bidragen till sjukkassor och till folkpen
sioner med 307 milj kronor utöver auto
matiska kostnadsökningar på 92 milj kro
nor. Den stora kostnadsökningen inom 
detta område föranledes av att en sär
skild proposition avses komma at t före
läggas riksdagen med förslag till höjning 
av pensionerna, förbättring av invalid
pensioneringen och vissa reformer inom 
folkpensioneringen och sjukförsäkringen, 
samt ett väsentligt förbättrat stöd från 
moderskapsförsäkringen åt barnafö
derskorna. 

De sociala utgifterna under inrikesde
partementet beräknas öka med 29 milj 
kronor eller 4,8 %. Den största ökningen, 
22 milj kronor, avser anslaget till sjuk
vårdsanstalter. 

Statens utgifter för sociala ändamål 
under de senaste 25 åren, fr o m budget
året 1938/39 t o m 1962/63, framgår av 
diagrammet. Med undantag för det se
naste året ligger uppgifterna i riksstaten 
för resp år till grund för detta. Vid perio
dens början uppgick utgifterna till 300 
milj kronor motsvarande 24 % av de 
egentliga statsutgifterna, mot vid perio
dens slut 5 891 milj kronor, motsvarande 
37 % av de beräknade egentliga statsut
gifterna. 

Från den nivå, som hade nåtts under 
slutet av 1930-talet, 24 % , ägde under 
de första krigsåren en kraftig nedgång 
rum till följd av de ökade försvarskost
naderna. Vid mitten av 1940-talet ökade 
så återigen socialutgifternas andel av de 
egentliga statsutgifterna kraftigt. Maxi
mum, 38 %, nåddes för budgetåret 
1948/49. En viss nedgång ägde sedan 
rum till och med 1952/53, men sedan 
dess har i stort sett skett en uppgång, så 
att 1948/49 års maximisiffra nu åter 
nästan uppnåtts . 

Britta Belo 
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Ålderdomshemmen år 19601 

I följande översikt redovisas de kommu
nala ålderdomshemmen i riket. Den om
fattar inte bara de egentliga ålderdoms
hemmen utan också avdelningar för vård 
av mentalsjuka och långvarigt sjuka, vil
ka i vissa fall drivs i anslutning till de 
egentliga ålderdomshemmen. Det bör 
emellertid påpekas att i de städer, som 
inte deltar i landsting, har redovisningen 
av vårdtagarna begränsats till de egent
liga ålderdomshemmen. Motiveringen 
härtill är att dessa städer själva har att 
ombesörja sjukvård av olika slag, varför 
nämnda specialavdelningar, som drivs i 
anslutning till ålderdomshemmen eller se
parat, men i socialnämndens regi, har 
betraktats som självständiga sjukvårdsan
stalter. 

Avdelningarna för mentalsjuka och 
långvarigt sjuka står under medicinalsty
relsens tillsyn. I samband med att den 
nya sjukhuslagen trädde i kraft den 1 ja
nuari 1960 blev sådana avdelningar in
om ålderdomshemmen, som enbart an
vänds för vård av långvarigt sjuka efter 
vederbörlig anmälan uppförda i medici
nalstyrelsens sjukhusregister. Denna re
gistrering har medfört, att antalet här 

redovisade platser på sådana avdelningar, 
tidigare benämnda kronikeravdelningar, 
ökat något sedan år 1958 (4 % ) . 

Antal ålderdomshem och platsantalet. 
Vid slutet av år 1960 fanns i hela riket 
1 350 ålderdomshem med sammanlagt 
42 274 platser. Av dessa hem var 1 161 
belägna på landsbygden och 189 i städer
na. I jämförelse med den närmast före
gående undersökningen, som avsåg år 
1958, har antalet hem minskat med 13, 
medan antalet platser ökat med 1 889. I 
nedanstående tablå redovisas förändring
arna sedan 1958 i platsantal för de olika 
avdelningarna på ålderdomshemmen. 

Av tablån framgår att ökningen i plats
antal främst gäller de egentliga ålder
domshemmen, vilka ökat med 1 911 plat
ser. Den sedan början av 1950-talet på
gående minskningen av antalet platser på 
mentalsjukavdelningarna har fortsatt. Det
ta sammanhänger med att några avdel
ningar nedlagts eller överförts till lands
tingen. Denna utvecklingstendens är helt 
influerad av 1947 års ålderdomshemsre
form. Platsantalet på de ordinärt till ål-
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1 En mer utförlig redogörelse över ålderdomshemmen, vari även ingår uppgifter om hemmens 
driftkostnader, kommer att inflyta i publikationen »Socialhjälpen år 1960». 



den på hemmen som tillkommit före 1925 
var endast 24 %. 

Hemmens storlek och beläggning. Av 
samtliga hem hade 29 % högst 15 plat
ser och 70 % högst 30 platser. Dessa hem 
omfattade emellertid endast 11 respekti
ve 40 °/o av samtliga platser. I hela riket 
fanns 32 ålderdomshem med över 100 
platser; de inrymde emellertid 18 % av 
hela antalet vårdplatser. I ovanstående 
sammanställning redovisas ålderdomshem
mens fördelning i storleksgrupper samt 
antalet platser totalt och i enkelrum inom 
var och en av dessa grupper. Därvid 
framkommer att de små hemmen och de 
största har den minsta andelen enkel
rum. 

Antalet vårdtagare på ålderdomshem
men vid slutet av åren 1958 och 1960 
framgår av efterföljande tablå, som även 
visar medelbeläggningen per dag under 
1960. 

Antalet vårddagar på de olika typerna 

Antal vårdtagare 

derdomshemmen hörande sjukavdelning
arna har däremot Ökat något. 

Av de 1 350 hemmen hade 1 287 inga 
specialavdelningar, 9 hem hade särskild 
mentalsjukavdelning och 59 hem särskild 
kronikeravdelning. 69 hem var försedda 
med vanliga sjukavdelningar, som hu
vudsakligen var avsedda för hemmets 
pensionärer vid akuta sjukdomsfall. 

I de hem, som numera tillkommer, är 
de flesta vårdplatserna förlagda i enkel
rum. På grund härav har antalet platser 
i enkelrum fortsatt att öka och uppgick 
den 31/12 1960 till 18 175, vilket inne
bär 43 % av samtliga platser. Två år 
tidigare var antalet 14 921 (37%) . På 
de egentliga ålderdomshemmen utgör 
vårdplatserna i enkelrum 47 %. Helt na
turligt är antalet enkelrum väsentligt lägre 
på specialavdelningarna (omkring 13 % ) , 
eftersom dessa är sjukavdelningar och mes
tadels anknutna till gamla anstalter. På de 
hem som tagits i bruk efter 1947 var den 
relativa andelen enkelrum 66 %, medan 
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av ålderdomshem uppgick under 1960 
till sammanlagt 13,9 milj. Detta innebär 
att antalet vårdtagare på rikets ålder
domshem i genomsnitt per dag utgjorde 
omkring 38 100. 

I medeltal under år 1960 hade 90 % 
av samtliga platser varit belagda. Ge
nomsnittsbeläggningen är något högre 
på specialavdelningarna än på de egent
liga ålderdomshemmen. Även »annan 
sjukavdelning» uppvisar en hög belägg
ningssiffra, vilket tyder på att avdel
ningen huvudsakligen har långliggare. På 
grund av det ringa antalet specialavdel
ningar kommer analysen av beläggning
en i det följande att begränsas till de 
egentliga ålderdomshemmen. 

Av de egentliga ålderdomshemmen ha
de endast 1 % en beläggning, som under
steg 50 %. Mellan 50 och 80 % belägg
ning redovisas av 21 % a v hemmen samt 
mellan 80 och 100 % av 62 % av hem
men. Överbelagda var 16 %. 

En beräkning av den genomsnittliga 
beläggningen vid egentliga ålderdoms
hem av olika storlek ger vid handen, att 
den högsta beläggningen redovisas av 
hemmen med mellan 76 och 100 platser 
samt av hemmen med 51—75 platser. 
Dessa grupper ha r en genomsnittsbelägg
ning på respektive 94 och 93 %. Den 
lägsta beläggningen redovisas däremot av 
de minsta hemmen med upp till 10 platser 
samt av hemmen med mellan 11—15 
platser (ca 85 % ) . 

Den genomsnittliga beläggningen vid 
de egentliga ålderdomshemmen var högst i 
Blekinge och Västernorrlands län med 
inemot 94 % , medan den lägsta belägg
ningen redovisas av Jönköpings och Hal
lands län med omkring 84 %. 

Hemmens ålder. M a n skiljer på två 
olika grupper av ålderdomshem, de ny-
anordnade som tillkommit efter 1947 års 
reform samt övriga hem. De förstnämn
da utgjorde vid utgången av år 1960 
sammanlagt 433. Skillnaden i storlek är 
betydande; de 433 nyanordnade hemmen 
innefattade sålunda 17 946 platser, me
dan på de övriga 917 hemmen platsanta
let var 24 328 (i genomsnitt per hem 41 
platser på de nyanordnade och 27 på de 
äldre) . En översikt av antalet hem och 
antalet platser, ävensom antalet enkel
rum i hem av olika åldrar lämnas i ne
danstående tablå. 

Vårdavgifter på hemmen. Beträffande 
de principer, efter vilka vårdavgifter skall 
uttas, har statsmakterna rekommenderat 
att avgiften fastställes till belopp motsva
rande utgående folkpension med avdrag 
för det i 18 § 2 mom folkpensioneringsla
gen angivna beloppet, de s k fickpengar
na. I många fall har även denna rekom
mendation följts. Under år 1960 erlade 
84 c/c av vårdtagarna avgift med folkpen
sionen minus fickpengarna. 

Enhetliga avgifter med belopp, som var 
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högre än folkpensionsbeloppet minus 
fickpengarna, erlades av 7 % av samtliga 

vårdtagare. Denna avgifts storlek fram
går av vidstående tablå. 

Det förekommer även att man i en del 
fall tar högre avgift av sådana vårdtaga
re, som har andra tillgångar än sin folk
pension. Differentierade avgifter efter den 
betalandes ekonomiska förmåga tillämpa
des sålunda på 9 % av vårdtagarna. På
pekas bör emellertid at t antalet kan vara 
högre, enär vederbörande uppgiftsläm-
nare ej alltid angett vilken princip, som 
tillämpades. I de fall alla intagna beta
lade samma belopp, har det nämligen an
setts att kommunen tillämpade principen 
»lika avgifter för alla» oavsett betalnings
förmågan. 

Barbro Wängberg 
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Nykterhetsnämndernas inkomster och utgifter 

år 1960 

Under år 1960 erhöll de kommunala 
nykterhetsnämnderna statsbidrag (som 
avsåg verksamheten under år 1959) med 
inalles 14,0 milj kr. Övriga inkomster 
uppgick till 912 000 kr, varav 363 000 ut
gjorde avgifter och ersättningar från en
skilda, 56 000 ersättningar från andra 
kommuner och 493 000 övriga inkomster. 
Återstoden av nämndernas utgifter, 
8 518 000 kr, har täckts genom kommu
nala tillskott. Dessutom ha r nämnderna 
erhållit statsbidrag till inackorderings
hem med 687 000 kr. Nykterhetsnämn
dernas inkomster under de två senaste 
åren framgår av tab 1. 

Nämndernas statsbidragsberättigade ut
gifter under 1960 uppgick till 21,4 milj 
kr, varav 16,1 milj kr, dvs 75 % , återbe
talas i form av statsbidrag enligt de 
gynnsammare regler som trädde i kraft 
den 1 juli 1957. De icke statsbidragsbe
rättigade utgifterna har under 1960 upp
gått till 2,7 milj kr. I tab 2 redovisas nyk
terhetsnämndernas utgifter och beviljade 
statsbidrag länsvis för åren 1960 och 
1959. 

Av de olika länen redovisar de flesta 
högre utgiftsbelopp för år 1960 än för 
närmast föregående år för såväl de stats
bidragsberättigade som de icke statsbi
dragsberättigade utgifterna. Den kraftiga 
nedgången av de icke statsbidragsberätti
gade utgifterna i Göteborg beror till stor 
del på att anordningskostnader på en al
koholpoliklinik ingår i 1959 års höga siffra. 

De statsbidragsberättigade utgifternas 
fördelning på olika ändamål framgår av 
tab 3. Den största utgiftsposten utgör lö-
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nerna med 11,6 milj kr, varefter följer 
poliklinikkostnader med 3,3 milj kr, ex-
penser med 1,1 milj kr samt förebyg
gande och eftervårdande åtgärder med 
1,0 milj kr. Den minsta utgiftsposten var 
kostnaderna för miljöombyte, omskolning 
etc, vilka uppgick till endast 55 000 kr. 
I dessa fall utgår emellertid ofta statsbi
drag i annan ordning. I jämförelse med 
närmast föregående år har poliklinik
kostnaderna ökat starkast med hela 32 % . 
Dessa kostnader utgör en avsevärt större 
andel av städernas utgifter än av lands
bygdens, men den procentuella ökningen 
från föregående år är ungefär densamma 
i städerna och på landsbygden. Även 
posten övriga utgifter uppvisar en rätt 
kraftig ökning sedan 1959 med inemot 
31 % . Det ta kan bero på a t t nämndernas 
fördelning av utgifterna på olika poster ej 
granskats så noggrant som tidigare. Mins
kade utgifter redovisas för vårdkostna
der på anstalt samt miljöombyte, omskol
ning etc med respektive 12 och 11 %. I 
fråga om nedgången av vårdkostnaderna 
på anstalt under senare år sammanhäng
er detta främst med tillkomsten av nya 
statsunderstödda enskilda vårdanstalter 
och inackorderingshem, där vården är 
mindre kostsam än på sk konvalescent
hem. 

Ser man på hur nämndernas totala ut
gifter fördelar sig på landsbygd och stä
der av olika storlek, finner man att 
kostnaderna för städernas nämnder upp
gick till omkring 19,1 milj kr och för 
landsbygdens nämnder till omkring 5,1 
milj kr. Dessa kostnader innebär sedan 



Tab 1. Nykterhetsnämndernas inkomster (i tusental kr) 

Tab 2. Nykterhetsnämndernas utgifter och beviljade statsbidrag (i tusental kr) 
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Tab 3. Nykterhetsnämndernas utgifter (i tusental kr) 

Tab 4. Statsbidragsberättigade utgifter i % 
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Tab 5. Nykterhetsnämndernas utgifter 
inom olika län 

föregående år en ökning för städernas 
del med 13 % och för landsbygdens med 
10 %. 

I tab 4 ges de statsbidragsberättigade 
utgifternas relativa fördelning på olika 
ändamål. Vissa skillnader mellan lands
bygd och städer kan särskilt påpekas. Ar
voden till ordförande och andra ledamö
ter med särskilda uppdrag upptar sålun
da på landsbygden 14 % och i städerna 

blott 1 c/c Även sammanträdeskostnaderna 
tar en större andel av kostnaderna för 
landsbygdens nämnder än för städernas. 
Däremot utgör främst poliklinikkostnader
na och lönerna en avsevärt större andel av 
utgifterna i städerna (resp 19 och 56 % ) 
än på landsbygden (resp 3 och 45 % ) . 

O m man jämför de båda senaste åren 
har inga mera uppseendeväckande för
ändringar inträffat i fråga om utgifternas 
fördelning. Dock uppvisar poliklinikkost
naderna en viss relativ ökning sedan när
mast föregående år. 

Nykterhetsnämndernas totala utgifter 
inom olika län framgår av tab 5. Påpekas 
bör at t dessa utgiftsbelopp avser nykter
hetsnämndernas samtliga utgifter, alltså 
även de utgifter för vilka nämnderna ej 
erhållit statsbidrag. De totala utgifterna 
uppgick år 1960 till omkring 24,2 milj 
kr och har sedan närmast föregående år 
ökat med nära 13 %. Av de skilda länen 
uppvisar Ka lmar län den kraftigaste ök
ningen (28 % ) , varefter kommer Koppar
bergs (21 % ) och Gävleborgs län (20 % ) . 
I genomsnitt har nykterhetsnämndernas 
kostnader uppgått till 3,23 kr per invå
nare. Den största kostnaden per invåna
re har storstäderna Stockholm och Göte
borg med respektive 7,89 och 4,85 kr per 
invånare. Av de olika länen redovisas de 
högsta kostnaderna av Göteborgs och Bo
hus län (3,94 k r ) , Norrbottens län (3,55 
kr) och Södermanlands län (3,49 kr) 
samt de lägsta kostnaderna av Kristian
stads län (1,27 kr) och Kronobergs län 
(1,32 k r ) . 

Barbro Wängberg 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
3:e kvartalet 19611 

Tab 1. Indextal2 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
enskild detaljhandel m m 2:a kvartalet 1958—3:e kvartalet 1961 

1 Se anm under tab 5, s 27. — 2 Indextalen fr o m l:a kvartalet 1960 har beräknats med utgångs
punkt från omsättningsbelopp i vilka allmän varuskatt ingår. 
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Tab 2. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 3:e kvartalet och 1:a—3:e kvartalen 1961 samt uppräknade försäljningssummor 

25 

1 Se not 2, tab 1. 
2 Uträknade enligt uppgifter från identiska företag. 
3 Uträknade enligt kedjemetod. 



T a b 3. Indextal1 för omsättn ingen (försäljningens värde) i n o m enskild detaljhandel m m 
under 3:e kvartalet och l:a—3:e kvartalen 1961, exklusive och inklusive 
omsättn ingen i v i s sa större varuhus 

Tab 4. Indextal1 för omsättn ingen (försäljningens värde) i n o m konsumentkooperat iv detalj
handel m m under 3:e kvartalet och l:a—3:e kvartalen 1961 s a m t 
uppräknade försä l jn ingssummor 
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1 Se not 2, tab 1. — 2, 3 Se resp not, tab 2. — 4 De av varuhusen särredovisade varugrupperna 
upptas under resp bransch. 

1 Se not 2, tab I. — 2. 3 Se resp not, tab 2. 



Tab 5. Indextal1 (2:a kvartalet 1955= 100) för omsättn ingen (försäljningens värde) inom 
v issa branscher av enski ld och konsumentkooperat iv detaljhandel m m 
4:e kvartalet 1957—3:e kvartalet 1961 
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1 Se not 2, tab 1. — Indextalen har uträknats enligt kedjemetod. De för varje kvartal för enskild 
resp konsumentkooperativ detaljhandel beräknade indextalen med närmast föregående kvartal som 
bas har vägts samman med de uppräknade försäljningsbeloppen som vikter. 

Anm. Beträffande statistikens uppläggning hänvisas till Sociala Meddelanden 1956: 2 och 1958: 2 
samt till Sociala Meddelanden, Statistisk Information 1959: februari, 1960: november och 1961: 
augusti. 

Frågeblanketter som avsåg omsättningen under tredje kvartalet 1961 utsändes till 4 925 i social
styrelsens register ingående företag (firmor och försäljningsställen) inom enskild detaljhandel m m. 
Bearbetningsbara svar erhölls från 3 233 företag (66 % ) . Inom egentlig detaljhandel var svarsfrekvensen 
65 %, för restauranger m m 73 % och för betjäningsställen 59 %. Av de företag som lämnat be
arbetningsbara svar hade 3 158 även insänt blanketter rörande andra kvartalet 1961. Uppgifter från 
dessa »identiska» företag har använts vid beräkningen av indextal för omsättningens förändringar 
mellan andra och tredje kvartalen 1961. 

Uppgifter rörande omsättningen inom konsumentkooperativ detaljhandel m m under 3:e kvartalet 
1961 erhölls från 183 till Kooperativa förbundet anslutna konsumtionsföreningar och från vissa av 
Kooperativa förbundet centralt administrerade företag. Bland dessa uppgiftslämnare förekom ej något 
bortfall. 

Jonas Elmdahl 



Konsumentprisindex för december 1961 

Konsumentprisindex för december 1961 
har av socialstyrelsen beräknats till 164 
(1949 = 100) eller samma tal som för no
vember. Med två decimaler är talet för 
december 163,88 mot 163,77 för novem
ber. Indextalen för de olika huvudgrup
perna av varor och tjänster för tidigare 
beräkningstillfällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för december föl
jande (novembertalen inom parentes) : 
livsmedel 183 (183), alkoholhaltiga dryc
ker och tobak 180 (180), bostad, bränsle 
och lyse 164 (164), kläder och skor 132 
(132), inventarier och husgeråd 144 
(144) och diverse 159 (159). 

Mellan november och december har 
bland livsmedlen förekommit både pris
sänkningar och prishöjningar, varvid 
prishöjningarna vägt något tyngre. Högre 
priser har noterats för bl a smör, nötkött 
och gödkalvkött, medan mjöl, margarin, 
charkuterier, apelsiner m m har gått ner 
i pris. Inom övriga grupper har prisför
ändringarna varit obetydliga. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till oför
ändrat 133. 

Inga Tammelin 

Tab 1. Konsumentpr i s index 1950—december 1961 (år 1949 = 100) 2 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter i r 1960 och 1961 samt oktober—december 1961 samt 
talens procentuella förändringar december 1960—december 1961 



Sysselsättning inom industrin1 

T a b 1. Sysselsättning i n o m industrin oktober—november 1961 vid företag s o m lämnat 
uppgifter för bada månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

T a b 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, november 1960 = 100) för antal anstäl lda 
arbetare (exkl permitterade) oktober 1960—november 1961 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1961 
(s 97—100). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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T a b 3. Antal i september—november 1961 under en vecka avgångna resp nyanstäl lda 
arbetare s a m t antal arbetare m e d delt idsarbete resp kortt idsarbete i procent av hela 
antalet arbetare, s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 

S U M M A R Y 

State Expenditure on the Social Services 
1962/63. 

This year's Finance Bill has now been pre
sented and a comparison is m a d e here be
tween the estimated social expenditure for the 
1962/63 budget year under the Ministry for 
Social Affairs Estimates and the Ministry of 
Interior Estimates and the corresponding ex
penditure in the budget for the 1961/62 budget 
year. A comparison shows that the outlay for 
the Ministry for Social Affairs is estimated to 
increase by 539 million kronor, or 11.4 % . 
T h e automatic increases in expenditure 
amount, in round figures, to 200 million kro
nor. As in the past five large items of ex
penditure dominate these Estimates — appro
priations for general children's allowances, for 
measures maintaining the level of employment, 
and for housing subsidies, and grants to sick
ness insurance funds and national old-age pen
sions. Together these items account for the 
sum of 4,917 million kronor or 93 % of the 
Estimates as a whole. 

T h e greatest increase, by 159 million kro
nor, under the grants for maternity assistance, 
social assistance, child welfare, etc. is in the 
case of general children's allowances. This is 
due to the raising of these allowances, as from 
1st January 1962, from their former level of 
450 kronor to 550 kronor a year. Under the 
Labour Market Act an additional outlay of 57 
million kronor is proposed for a further ex
tension of the vocational training of the handi
capped and the unemployed and it is esti
mated that the grants for unemployment in
surance and for measures maintaining the level 
of employment will decrease by 108 million 
kronor. As regards the grants for housing con-
structon etc., the greatest increase in expendi
ture, 40 million kronor, is constituted by the 

grants for rent rebates on certain housing 
loans while there is a decrease in the grants 
for housing improvements from 29 to 15 mil
lion kronor. Under the grants for sickness in
surance, the national old-age pensions scheme 
etc., it is estimated preliminarily that over and 
above the automatic increased expenditure of 
92 million kronor there will be increased grants 
to sickness funds and national old-age pensions 
of 307 million kronor. The great increase in 
outlay in this sector is due to the fact that it 
is intended that a special Bill will be sub
mitted to the Riksdag proposing the raising of 
pensions, an improvement in disabled persons 
pensions, certain reforms in the old-age pen
sions scheme and in sickness insurance, and 
considerably improved benefits from maternity 
insurance for women at childbirth. 

The social outlay coming under the Ministry 
of Interior is estimated to increase by 29 mil
lion kronor or 4.8 % . The greatest increase, 
22 million kronor, is in the grant for hospitals. 

State expenditure on the social services dur
ing the last 25 years, from the 1938/39 budget 
year to the 1962/63 budget year, is set out in 
the graph page 13. At the beginning of this 
period this expenditure amounted to 300 mil
lion kronor, or 24 % of State expenditure 
proper, as against 5,891 million kronor at the 
end of the period, this figure being 37 % of 
the estimated State expenditure proper. 

From the level reached at the end of the 
1930's, 24 %, there was a sharp decrease dur
ing the first years of the war owing to the 
increase in defence expenditure. In the middle 
of the 1940's there was a sharp increase in the 
proportion of State expenditure proper de
voted to the social services. T h e maximum, 
38 % , was attained for the 1948/49 budget 
year. There was a slight falling off after that 
year until 1952/53 but since then there has in 
the main been a rise, the 1948/49 maximum 
percentage now almost being reached. 
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Homes for the Aged in 1960: their Capacity 
and their Inmates. 
At the end of 1960 there were in Sweden 
1,350 municipal homes for the aged with a 
total of 42,274 beds. 1,161 of these homes 
were in rural areas and 189 in the towns. A 
comparison with the previous survey, which 
referred to 1958, shows that there are 13 fewer 
homes but 1,889 more beds. 

The number of beds has increased primarily 
in the case of the homes for the aged proper, 
the increase being 1,911 beds. The decrease 
since the beginning of the 1950's in the number 
of beds in the sections for the mentally sick 
has continued to make itself felt. This devel
opment is entirely due to the 1947 reform of 
homes for the aged. 

As regards the 1,350 homes, 1,287 had no 
special sections, 9 homes had sections for the 
mentally sick and 59 homes special sections for 
the chronic sick. 69 homes had the usual sec
tions for the infirm which were mainly in
tended to be used for the inmates at the home 
in cases of acute illness. 

In the homes now being started most of the 
beds are in single rooms. The number of beds 
in single rooms has therefore continued to in
crease, amounting on 31st December 1960 to a 
total of 18,175 beds, which is 43 % of all the 
beds available. Two years before there were 
14,921 such beds (37 %). At the homes for 
the aged proper there were 47 % of the beds 
in single rooms. Naturally the number of single 
rooms is much smaller in the special sections 
(about 13 % ) as these are for the infirm and 
mostly attached to old institutions. At the 
homes opened after 1947 the proportion of 
single rooms was 66 % while at the homes 
opened before 1925 the figure was only 24 %. 

O u t of all the homes 29 % had 15 beds at 
the most and 70 % 30 places a t the most. 
However these homes accounted for only 11 % 
and 40 % respectively of all the beds. In the 
whole country there were 32 homes for the 
aged with more than 100 beds; they contained 
however 18 % of the total n u m b e r ^ beds. 

The number of days of care at the differ
ent types of homes for the aged amounted 
during 1960 to a total of 13.9 million. This 
means that on an average there were about 
38,100 inmates per day in this country's homes 
for the aged. 

Dur ing 1960 an average of 90 % of all beds 
have been occupied. The average number of 
beds occupied is somewhat higher in the spe
cial sections than in the homes for the aged 
proper. 

O u t of all the homes for the aged proper 
only 1 % had less than 50 % of the beds oc
cupied. 21 % of the homes state that between 
50—80 % of their beds were occupied and 
62 % of the homes between 80 % and 100 %. 
16 % were overcrowded. 

A distinction is made between two differ
ent groups of homes for the aged, the newly 
organized ones opened after the 1947 reform 
and other homes. At the end of 1960 there 
were 433 of the former. There is considerable 
difference in size; the 433 newly opened homes 

have 17,946 beds and the other 917 homes 
24,328 (an average of 41 beds at the newer 
homes and 27 at the old ones). 

As regards the principles governing the pay
ment of fees, the Government and Riksdag 
have recommended that the fees should be 
determined as a sum corresponding to the na
tional old age pension with a deduction for 
pocket money as indicated in 18 § 2 of the 
National Old Age Pensions Act. This recom
mendation has been followed in many cases. 
During 1960 84 % of the inmates paid the fee 
of old age pension minus pocket money. 

Standardized fees higher than the fee of old 
age pension minus pocket money were paid by 
7 % of all the inmates. 

I n some cases high fees are asked of in
mates with means other than their old age 
pension. 9 % of the inmates paid differentiated 
fees in accordance with their financial capac
ity. Nevertheless it should be pointed out that 
this percentage may be higher as the respond
ents concerned have not always stated the 
principle applied. In the cases where all the 
inmates have paid the same sum it has been 
taken that the municipality in question has 
applied the principle of " the same fees for 
all" quite irrespective of the ability to pay. 

The Revenue and Expenditure of the 
Temperance Boards. 
In 1960 the municipal temperance boards re
ceived government grants (for their work in 
1959) totalling 14.0 million kronor. The rest 
of their revenue amounted to 912,000 kronor, 
363,000 kronor being charges and payments 
from private persons, 56,000 kronor being pay
ments from other municipalities and 493,000 
other revenue. T h e remainder of the expendi
ture of the Boards, 8,518,000 kronor, has been 
covered by municipal advances. In addition, 
the Boards have received government grants 
of 687,000 kronor for hostels. 

In 1960 the expenditure of the Boards en
titled to be covered by a government grant 
amounted to 21.4 million kronor; 16.1 million 
kronor, i.e. 75 %, was repaid in the form of 
government grants according to the more fa
vourable rules which came into force on 1st 
July 1957. The expenditure not entitled to be 
covered by a government grant amounted in 
1960 to 2.7 million kronor. 

The largest item in the expenditure covered 
by a government grant was wages and salaries, 
11.6 million kronor, out-patients costs, 3.3 mil
lion kronor, petty expenditure, 1.1 million kro
nor, and preventive and after-care measures, 
1.0 million kronor. The smallest item was the 
outlay for change of environment, re-training 
etc., which amounted to only 55,000 kronor. 
A comparison with the previous year shows 
that out-patients costs have increased most, by 
as much as 32 %. 

In 1960 the total expenditure of the tem
perance boards amounted to approximately 
24.2 million kronor, having increased by 13 % 
since the previous year. On an average the 
outlay of the temperance boards amounted to 
3.23 kronor per inhabitant. 

Trycklov 15 februari 1962 Pris 1,60 KUNGL. BOKTR. STHLM 1962 62010:, 



SOCIALA MEDDELANDEN 
STATISTISK INFORMATION 

Nr 3 • MARS • 1 9 6 2 

KUNGL SOCIALSTYRELSEN • STOCKHOLM 



SOCIALSTYRELSENS STATISTISKA 
AVDELNINGAR 

Birger Jarls torg 14. Telefon: 22 12 00, rikssamtal 22 12 50 

FJÄRDE BYRÅN (byrån för pris- och socialvårdsstatistik) 
BYRÅCHEF 

Erland v Hofsten 21 80 41 
SOOIALVÅRDSSTATISTIK (barnavårdsstatistik, socialhjälpsstatistik, nyk-

terhetsvårdsstatistik, socialutgifter): 
Förste aktuariema Linnea Jonsson och Marianne Elg samt ama

nuenserna Barbro Wängberg, Anita Lagerkvist och Irmelin Majava 
KONSUMENTPRISINDEX O C H LEVNADSKOSTNADSUNDERSÖKNINGAR; 

Förste aktuariema Inga Tammelin, Ejnar Olsson och Britta Belo, 
amanuenserna Yngve Linden och Lars Abelin samt kanslist 
Ingrid Lindgren 

FÖRFRÅGNINGAR OM INDEX'. 

Fröken Maja Gustafsson (22 12 00, ankn 96) 

KANSLI: 

Fru Ulla Weise (22 12 04) 

F E M T E BYRÅN (byrån för löne- och sysselsättningsstatistik) 

BYRÅCHEF 

Leif Björk 2180 43 
Förste aktuarie Roland v Euler 

LÖNESTATISTIK FÖR ANSTÄLLDA INOM J O R D B R U K . INDUSTRI , H A N D E L , 

SAMFÄRDSEL, RESTAURANGER M M, STATISTIK R Ö R A N D E SYSSELSÄTT

NING INOM INDUSTRIN: 

Förste aktuarie Ingrid Dalen, tf förste aktuariema Dagmar Wit-
kowsky-Johnsson, Jonas Elmdahl och Vera Katz samt extra 
tjänsteman Erik Olofson 

STATISTIK RÖRANDE OMSÄTTNINGEN I D E T A L J H A N D E L N ! 

Tf förste aktuarie Jonas Elmdahl 
HÅLKORTSA VDELNINOEN : 

Förste aktuarie Roland v Euler, extra tjänsteman Erik Olofson och 
förste maskinoperatör Elisabeth Hellström 

KANSLI: 

Vakant (22 12 05) 



SOCIALA MEDDELANDEN 
STATISTISK INFORMATION 

UTGIVEN AV KUNGL SOCIALSTYRELSEN 

ANSVARIG U T G I V A R E : ERNST BEXELIUS 

REDAKTÖR: KAJ ANDERSSON 

ÅRGÅNG 1962 NR 3 • Mars 

Innehåll 
36 Statistisk Information. Periodiska översikter 
37 Några uppgifter om aktuell svensk bostadsstandard 
42 Preliminära uppgifter om bostadsbyggandet under fjärde kvartalet och 

hela år 1961 
45 Åtalseftergifter under år 1960 
52 Utbetalda barnbidrag under år 1961 
53 Utlänningar i Sverige 

En översikt för fjärde kvartalet 1961 och läget den 1 januari 1962 
57 Sysselsättning inom industrin 
59 Konsumentprisindex för januari 1962 
62 Summary 

Contents 
The National Social Welfare Board, Statistical Divisions 

PERIODICAL SURVEYS 

36 Statistisk Information, Index 
37 Some data on Swedish standard of dwelling 
42 Data on house production during the fourth quarter of and the whole year 

1961 
45 Prosecutions withdrawn during 1960 
52 General children's allowances during 1961 
53 Aliens in Sweden 

A survey of the fourth quarter of 1961 and the situation of 1st January 
1962 

57 Employment in mining and manufacturing 
59 The consumer price index for January 1962 
62 Summary 

Sociala Meddelanden utkommer med 12 statistiska häften (Statistisk Information) och 8 artikelnum
mer (Allmänna häftet) per år. Prenumeration sker på postanstalt (Obs! Inte postprenumeration) eller i 
bokhandel. Prenumerationspriset 1961 inklusive oms är för Statistisk Information kr 13,— per år, lös
nummer kr 1,60. För Sociala Meddelanden, Allmänna häftet kr 21,— per år, lösnummer kr 3,20. För 
Sociala Meddelanden, Allmänna häftet och Statistisk Information tillsammans kr 26,— per år. 

Redaktion: Birger Jarls torg 2, tel 22 12 00, ankn 81 

Vid återgivande av artiklar ur denna tidskrift skall källan anses. Socialstyrelsen ansvarar ej för åsikter som framförs 
i signerade artiklar. 



STATISTISK INFORMATION 

PERIODISKA ÖVERSIKTER 

VARJE MÅNAD: 

Konsumentprisindex 
Sysselsättning inom industrin 

VARJE KVARTAL: Senast 

Löneförhållandena för arbetare inom 
industri 1961: dec 
Omsättningen inom detaljhandel 
m m 1962: febr 
Uppgifter om bostadsbyggandet . . detta nr 
Utlänningar i Sverige detta nr 

VARJE AR: 

Arvsfonden, allmänna 1961: dec 
Barnavårdsnämndernas verksamhet . 1961: nov 
Barnbidrag, allmänna detta nr 
Bostadsbyggandet 1961: aug 
Daghem, lekskolor och eftermiddagshem 1961 : april 

Senast 
Från varofrekvensen inom industrin , 1961: aug 
Hemhjälp, social 1961: aug 
Konsumentpriserna i Sverige och i 
utlandet 1961: okt 
Mödrahjälpen 1961: juni 
Nykterhetsnämndernas verksamhet , 1961: juli 
Nykterhetsvärdsklientelet 1961: april 
Socialhjälp och barnavård till utlän
ningar 1961: mars 
Socialhjälpen 1961: okt 
Socialvårdens kostnader och finansie
ring 1961: april 
Statens utgifter för sociala ändamål 1962: febr 
Ungdomsvårdsskolorna 1961: juli 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, 
intagna på 1960: nov 
Ålderdomshem, statsbidrag till . . . 1961: juli 
Ålderdomshemmen, antal platser och 
värdtagare m m 1962: febr 

INDEX PERIODICAL SURVEYS 

EVERY MONTH 

The consumer price index 
Employment in mining and manufacturing 

EVERY QUARTER 
Most 
recently in 

Wages in industry 1961: Dec 
Turnover in retail trade etc . . , 1962: Febr 
Data on house production . . . . this issue 
Aliens in Sweden this issue 

EVERY YEAR 

National General Inheritance Fund 1961: Dec 
The work of the Child Welfare 
Boards 1961: Nov 
General children's allowances . . this issue 
Housing construction 1961: Aug 
Day nurseries and nursery schools 1961: April 

Most 
recently in 

Absenteeism in industry 1961: Aug 
National Home-Help Scheme . . 1961: Aug 
Consumer prices in Sweden and 
abroad 1961: Oct 
Maternity assistance 1961: June 
The work of the Temperance Boards 1961: July 
The clientele of the Temperance 
Boards 1961: April 
Social assistance and child welfare 
provided for aliens 1961: March 
Social assistance 1961: Oct 
The cost of social welfare and how 
it is financed 1961: April 
State expenditure for social purposes 1962: Febr 
Approved schools . 1961: July 
Persons admitted into institutions 
for inebriates 1960: Nov 
State grants to homes for the aged 1961: July 
The number of places in homes 
for the aged ana the number of 
inmates, etc 1962: Febr 



Några uppgifter om aktuell svensk bostadsstandard1 

Bostadsfrågan är ständigt aktuell, och i 
samband med vissa nyligen inträffade 
händelser har diskussionen på sista tiden 
intensifierats. Att förhållandena på bo
stadsmarknaden i många fall är otill
fredsställande är alltför välkänt. Bostads
köerna är långa, framför allt i de större 
städerna, och många familjer bor olidligt 
trångt utan att kunna få en större lägen
het. Andra familjer är kanske inte trång
bodda i egentlig bemärkelse, men svårig
heten att få bostad hindrar familjebild
ningen och en normal utflyttning från 
föräldrahemmet. Mot bakgrunden av det
ta kan det vara av intresse med en histo
risk tillbakablick på bostadsförhållandena 
och en översikt över det nuvarande läget. 

När man i slutet av 1800-talet började 
samla in uppgifter om bostadsförhållan
dena, skedde detta inte vid särskilda bo
stadsräkningar utan i undersökningar av 
mera »social» karaktär, som företogs med 
huvudsyfte att kartlägga olika befolk
ningsgruppers levnadsförhållanden. Bo
stadsförhållandena var sålunda inte hu
vudfrågan utan kom in endast som ett 
medel att belysa levnadsnivån. Dessa un
dersökningar var begränsade till vissa ka
tegorier, t ex mindre bemedlade familjer 
med barn, vissa arbetargrupper etc och 
avsåg ofta endast en bestämd ort. Av des
sa undersökningar och av skildringar i lit
teraturen får man ett starkt intryck av 
att en mycket stor del av svenska folket 
bodde trångt och eländigt i torpstugor 
och arbetarkvarter, men någon bild av de 
allmänna bostadsförhållandena i det då
tida Sverige får man inte. 

Den första bostadsräkning som syftade 

1 Sammandrag av föredrag i Svenska Läkarsäll
skapets socialmedicinska sektion. 

till att ge en totalbild för hela landet ägde 
rum först under åren 1912—1915. De 
närmast följande räkningarna var av rätt 
olika omfattning och uppläggning, vilket 
begränsar möjligheterna att göra jämfö
relser bakåt i tiden. 1945 års bostads
räkning omfattade samtliga bostäder i 
landet liksom 1960 års räkning, som nu 
håller på att bearbetas. Ännu kommer det 
att dröja en tid, innan resultaten från 
den senaste räkningen kommer fram, men 
med hjälp av andra undersökningar kan 
man få en viss uppfattning om de nuva
rande bostadsförhållandena. 

Den bästa källan för sådana upplys
ningar är 1958 års levnadskostnadsunder
sökning,1 som är en stickprovsundersök
ning omfattande ca 3 700 privata hushåll. 
Stickprovet är konstruerat så att det ger 
ett representativt urval för hela landet 
och för alla kategorier av hushåll. Enligt 
denna undersökning bor för närvarande 
drygt hälften av de privata hushållen i 
lägenheter som är uthyrda, antingen i 
öppna marknaden, av arbetsgivare eller 
av släktingar. Något över 40 % bor i eget 
hus, dvs övervägande egna hem och jord
bruksfastigheter, 5 % i lägenheter som 
är upplåtna med bostadsrätt, och ett par 
procent bor hyresfritt. Det tycks inte ha 
inträtt någon nämnvärd förskjutning i 
dessa relationer sedan 1945. Givetvis ge
staltar det sig mycket olika på den rena 
landsbygden och i städer och tätorter. 
1945 bodde ungefär 70 % av hushållen 
på landsbygden i eget hem och, för att 
ta den andra ytterligheten, i Stockholm 
bara 7 %. När det gäller nyproduktionen 
av lägenheter så är den i hög grad inrik
tad på lägenheter i flerfamiljshus. Av de 
> Hushållens konsumtion år 1958. SOS 1961. 
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Tab 1. Bostädernas fördelning efter rumsantal enligt äldre bostadsräkningar 
49 städer och tätorter 

senaste två årens nybyggda lägenheter 
ligger omkring en sjättedel i småhus, dvs 
i villor, radhus etc. 

I tabell 1 presenteras andelen bostads
lägenheter med olika antal rum enligt de 
äldre bostadsräkningarna.1 Tabellen av
ser endast 49 städer och tätorter, som in
gick i samtliga dessa räkningar. 
1 Bostäder och hushåll. SOS 1950. 

1912/15 utgjorde 1 rum och kök samt 
övriga smålägenheter 56 % av hela bo
stadsbeståndet i tätorterna. Dessa lägen
heters sammanlagda andel minskade där
efter långsamt, men först 1945 sjönk den 
under hälften. Samtidigt ökade 2- och 
3-rumslägenheternas andel. 

Om man vill göra en jämförelse för 

ANDELEN LÄGENHETER AV 
OLIKA STORLEK. HELA RIKET 



UTRUSTNING 
MED BEKVÄMLIGHETER 

hela landet och fram till nuläget, får man 
inskränka sig till åren 1945 och 1958. Se 
nedanstående tablå och diagram A. 
Antal lägenheter av olika storlek, i % 

Som synes har smålägenheternas andel 
sjunkit mycket kraftigt efter 1945, medan 
2-rumslägenheternas andel är oförändrad. 
Däremot har lägenheterna med 3 och fle
ra rum ökat relativt sett. Det är alltså en 
klar förskjutning mot större lägenheter, 
om man utgår från antalet rum. Hur lä
genhetsytorna har förändrats saknas det 
tyvärr uppgifter om. 
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Den största förändringen mellan de 
båda åren framträder emellertid, när det 
gäller bostädernas utrustning med be
kvämligheter, vilket framgår av nedan
stående tablå och diagram B. Det är i 
själva verket en ganska enastående ut
veckling som har ägt rum på endast 13 
år. 1945 var det omkring två tredjedelar 
av lägenheterna som hade både vatten 
och avlopp, nu är det nio tiondelar, och 
centralvärmelägenheterna har ökat från 
mindre än hälften till två tredjedelar av 
samtliga bostadslägenheter. 

Utrustning med bekvämligheter 

siffra ca 57 %. Båda kategorierna låg 
alltså ett stycke under genomsnittet för 
befolkningen. I fråga om ålderspensionä
rerna bör man ha i minnet att relativt 
flera pensionärer bor på landsbygden, där 
frekvensen av centralvärmelägenheter 
över huvud taget är lägre än i städerna. 
Också bland socialhjälpstagama var det 
främst de äldre hjälptagarna som inte 
hade centralvärme. Barnfamiljerna bland 
hjälptagarna liksom de ensamma möd
rarna enligt en undersökning från 19551 

uppvisade däremot en frekvens av cen
tralvärme som var endast obetydligt läg
re än totalbefolkningens. Om man ser på 
barnfamiljerna i 1958 års levnadskost
nadsundersökning framgår, att dessa fa
miljer har en högre utrustningsstandard 
än övriga typer av hushåll. 

Ett annat ofta använt mått på bostads
standarden är antalet boende per lägen
het och andelen överbefolkade lägenhe
ter. Från 1945 till 1958 har den genom
snittliga storleken på hushållen sjunkit 
från 3,2 personer till 2,8. Om man räk
nar ut antalet personer per bostadsrum, 
får man ett genomsnitt av 1,2 personer 
per rum 1958, vilket inte innebär trång
boddhet enligt de kriterier man brukar 
använda. Men mer givande än att se på 
genomsnittet, som ju dras ner av alla en
samstående, är att se på hur stor del av 
lägenheterna, som är överbefolkade. Som 
överbefolkade (eller trångbodda) brukar 
man numera räkna de lägenheter, där det 
bor mer än 2 personer per bostadsrum. 
Köket räknas inte, och barn räknas på 
samma sätt som vuxna. 

1 Ensamstående mödrars sociala och ekonomiska 
förhållanden år 1955. SOS 1957. 

Skillnaden mellan landsbygden och 
städerna var mycket stor 1945, men se
dan dess har en utjämning skett, vilket 
framgår av nedanstående tablå. 

Förekomsten av centralvärme brukar 
ofta användas som ett ungefärligt mått 
på bostadsstandarden, och det kan där
för vara av intresse att nämna några 
siffror för vissa befolkningsgrupper, vil
kas problem man har haft anledning att 
syssla med i andra sammanhang. Enligt 
en undersökning 19541 bodde ungefär 
hälften av samtliga ålderspensionärer i 
lägenheter utan centralvärme. Bland so
cialhjälpstagama 19592 var motsvarande 

1 Åldringsvård. SOU 1956: 1, Bilaga 1. 
2 1959 års socialhjälpsundersökning. SOS 1961. 
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1945 var ungefär en femtedel av lä
genheterna överbefolkade. 1958 hade an
delen sjunkit med ungefär hälften till 
11 %. Vilka är det då som fortfarande är 
trångbodda trots den markanta genom
snittliga förbättringen under senare år? 

Som framgår av tabell 2 är det inom 
hela befolkningen omkring en femtedel av 
makarna med barn och s k övriga hus-

Tab 2. Andel trångbodda hushill bland 
olika kategorier av befolkningen 

ende i denna grupp. Bland de ensamma 
mödrarna är en fjärdedel trångbodda. 
Det bör påpekas att denna undersökning 
avsåg ett tvärsnitt av samtliga ensamma 
mödrar i riket och sålunda inte enbart 
personer med svag ekonomi. 

Bland socialhjälpstagarna föreligger 
trångboddhet i en femtedel av fallen, men 
andelen varierar starkt mellan olika fa
miljetyper. Av makarna med barn är 
nära hälften trångbodda, bland kvinnor
na med barn nära en tredjedel. Bland 
de barnlösa ligger frekvensen trångbodda 
på ungefär samma nivå som för befolk
ningen i övrigt. 

Bland samtliga kategorier är det sålun
da framför allt barnfamiljerna som är 
trångbodda. Dessa familjers besvärliga 
bostadsförhållanden tycks sålunda mera 
yttra sig i trångboddhet än i brist på mo
derna bekvämligheter. 

Den slutsats man kan dra av de här 
framlagda siffrorna är, att utvecklingen 
mot bättre bostadsförhållanden har gått 
oerhört snabbt under de sista 10—20 
åren, framför allt när det gäller utrust
ning med moderna bekvämligheter. Fort
farande finns det emellertid befolknings
grupper i vårt land, som har en bostads
standard som ligger långt under den som 
vi numera betraktar som normal, särskilt 
i fråga om utrymmesstandard. 

Linnéa Jonsson 

håll med barn som är trångbodda. Bland 
ålderspensionärerna är trångboddheten 
lägre än genomsnittssiffran, vilket givetvis 
beror på att det finns många ensambo-
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Preliminära uppgifter om bostadsbyggandet 
under fjärde kvartalet och hela år 1961 

Angående primärmaterial till och upp
läggning av följande redovisning hänvi
sas till Sociala Meddelanden, Statistisk 
Information, januari 1960 (s 11). 

»Småhus» är den gemensamma benäm
ningen på enfamiljs- och tvåfamiljshus 
samt rad- och kedjehus. övriga hus ut
görs av flerfamiljshus och hus för huvud
sakligen andra än bostadsändamål — 
»icke-bostadshus». Då antalet lägenheter i 
icke-bostadshus är ringa (mindre än en 
procent av den totala bostadsproduktio
nen) betecknas i följande tab alla andra 
hus än småhus som »flerfamiljshus». 

I tab 1 redovisas resultatet av den pre
liminära sammanräkningen av antalet 

bostadslägenheter i hus som blivit inflytt
ningsfärdiga i hela riket år 1961 med för
delning på kommungrupper och i tab 5 
med fördelning på län. 

Vid en jämförelse med bostadsproduk
tionens storlek 1960 och tidigare år bör 
dock en ändring i bostadsbyggnadsstati
stikens innehåll uppmärksammas. Den 
del därav som avser antalet enkelrum 
(räknade som en lägenhet) i vissa kol
lektiva bostadsformer, såsom personalbo
städer och studentbostäder, har nämligen 
från och med år 1961 utvidgats till att 
omfatta även rum för åldringar i nybygg
da ålderdomshem. Antalet rum särredo-
visas i tab 1 och tab 5. 

Tab 1. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus 1 olika kommuner och kommungrupper1 
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1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 
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Tab 3. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga, påbörjade och pågående flerfamiljshus. 
Hela riket 

Tab 2. Antal lägenheter i påbörjade hus i olika kommuner och kommungrupper1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 



Tab 4. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i städer med 30000—100000 invånare1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1961. 

Tab 5. Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus. Länsvis 
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Åtalseftergifter under år 1960 

EN STATISTISK REDOVISNING 

I samband med den ökade ungdoms
brottsligheten har samhällets reaktions
former vid brott begångna av barn och 
ungdom under senare år livligt diskute
rats. Inte minst gäller detta åtalseftergif
terna enligt 1944 års lag. Enligt denna 
lag kan åtal efterges för brott, vara kan 
följa svårare straff än böter, om det be
gåtts av person mellan 15—18 år. Förut
sättningen för åtalseftergift är att den un-
derårige blir föremål for särskild åtgärd 
eller tillsyn eller att brottet är »ringa och 
uppenbarligen skett av okynne eller för
hastande». Innan beslut om åtalseftergift 
fattas, skall i regel från barnavårdsnämn
den infordras yttrande, vari bland annat 
skall anges om nämnden vidtagit eller har 
för avsikt att vidta särskilda åtgärder mot 
den underårige. 

Kritiken mot åtalseftergifterna har i 
stort sett följt två linjer. Från åklagar-
håll har man velat fästa uppmärksam
heten på att det i en stor del av fallen 
dröjer avsevärd tid, innan det av barna
vårdsnämnden begärda yttrandet inkom
mer till åklagarmyndigheten, vilket leder 
till att åtalsfrågan inte kan avgöras inom 
rimlig tid efter brottets begående. 

En annan sida av kritiken grundar sig 
på den av riksåklagarämbetet framlagda 
statistiken över åtgärder från barnavårds
nämndens sida i samband med beviljad 
åtalseftergift. Av denna statistik framgår, 
att i en stor del av fallen endast varning 
eller ingen åtgärd alls vidtagits. Detta 
har man ansett tyda på att barnavårds
nämnderna inte inser vikten av att man 

vidtar åtgärder som gör klart för den 
underårige, att brott är en allvarlig sak. 
Mot denna kritik har å andra sidan fram
hållits, att varning av barnavårdsnämn
den måste betraktas som en åtgärd, och 
i de flesta fall är både en fullt tillräcklig 
och fullt adekvat åtgärd. Samma effekt 
uppnås även många gånger enbart ge
nom samtal med den underårige, något 
som regelmässigt sker i samband med ut
redningen, även om detta samtal inte for
mellt betecknas som varning. Dessutom 
har man påpekat, att vissa av barnavårds
nämndens åtgärder, t ex att ordna arbe
te, bostad, flyttning till annan ort etc re
dovisats som »ingen åtgärd», enär hjälp-
åtgärder av detta slag ej fanns upptagna 
i den äldre barnavårdslagen. 

I denna situation av anklagelser, kritik 
och försvar har socialstyrelsen funnit det 
angeläget att närmare undersöka förhål
landena. 

Den nu redovisade undersökningen av
ser att beträffande ungdomar som bevil
jats åtalseftergift enligt 1944 års lag ut
reda hur lång tid åtalsprövningen krävt, 
och hur mycket av denna tid som åtgått 
för barnavårdsnämndernas yttrande. Dess
utom avser den att kartlägga barnavårds
nämndernas åtgärder mot dessa ungdo
mar och i viss utsträckning även vilka 
slags brott som lett till åtalseftergift. 

Population, urval och utförande 

Populationen utgjordes av alla under år 
1960 beviljade åtalseftergifter enligt 1944 
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års lag med undantag av vissa trafikbrott. 
En förteckning över alla åtalsprövningar 
finns på riksåklagarämbetet, som också 
förvarar protokoll över samtliga fall. För
teckningen är uppgjord i kronologisk 
ordning och efter län och vissa större 
städer. Ur denna förteckning gjordes ge
nom systematisk sampling ett urval av var 
sjätte åtalseftergift. Eftersom urvalsenhe
ten utgjordes av det enskilda eftergifts
fallet, kom urvalet att innefatta några 
ungdomar som fått mer än en åtalsefter
gift under året. 

Ur protokollen över åtalseftergifter er
hölls vissa uppgifter om ungdomarna, vil
ka antecknades på uppgjorda frågeblan
ketter. Dessa tillsändes sedan de barna
vårdsnämnder som avgivit yttrande i 
åtalsfrågan. Blanketten innehöll, förutom 
uppgifter om den underårige och hans 
brott, frågor om vilka åtgärder som vid
tagits och datum för dessa eller, om åt
gärd ej vidtagits motiveringen därtill. 
Dessutom efterfrågades datum för remis
sens inkommande och yttrandets avgivan
de. 

Vid urvalet erhölls 983 fall av åtalsef
tergift; 8 av dessa har uteslutits ur ma
terialet, se nedanstående uppställning. 

I 50 fall har yttrande ej begärts från 
barnavårdsnämnden, och i 7 fall har 
åtalseftergift avstyrkts av nämnden. 

Tab 1. Samtliga åtalseftergifter fördelade 
efter ortstyp 

Åtalseftergifternas fördelning på olika 
ortstyper framgår av tabell 1. Orten hän
för sig till den kommun vars barnavårds
nämnd handlagt fallet. Antalet åtalsef
tergifter per 1 000 ungdomar i åldern 15 
—19 år var i städerna 2,0 och på lands
bygden 1,3. För pojkarna var siffran 2,8 
och för flickorna 0,4. 

Tidsåtgång vid åtalsprövning 

Den tid som gått mellan brottets begå
ende och begäran om yttrande från bar
navårdsnämnden respektive beslutet om 
åtalseftergiften framgår av tab 2. Tabel
len får inte utan vidare läsas som en 
uppgift om hur lång tid det tar för myn
digheterna att slutbehandla ett ärende 
om åtalseftergift, eftersom tiden för upp
täckten av brottet inte finns angiven. Det 
framgår emellertid, att i hälften av fallen 
yttrande från barnavårdsnämnden begärs 
inom två månader från brottets begåen
de, och i 80 % av fallen inom sex måna
der. I 7 % av fallen har tiden varit 
okänd. I regel har det då rört sig om fall, 
där tidpunkten för brottet varit okänd 
eller där brottet sträckt sig över en tid-

Det bearbetade materialets samman
sättning framgår av följande tablå. 
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Tab 3. Tid som åtgått för barnavårdsnämndens yttrande fördelade efter ortstyp 

Tab 2. Tidsintervall mellan brottets be
gående och begäran om yttrande från bar
navårdsnämnden, respektive beslut om 
åtalseftergift 

den avlämnat sitt svar. Därav framgår 
att 60 % av fallen besvarats inom unge
fär 1 månad, och att efter 3 månader 
endast ca 8 % återstod. Om samtliga 
de fall, där uppgift saknas om tidpunk
ten, antas ha besvarats efter 3 månader, 
så är antalet fall med längre remisstid 
14 %. Den genomsnittliga svarstiden var 
1,7 månader. I storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö tog yttrandet i me
deltal 2,6 månader, medan man däremot 
på landsbygden använt knappt hälften av 
denna tid. 

Tidsintervallet mellan brottets begåen
de och beslutet om åtalseftergift uppgick 
i medeltal för hela riket till nära 6 må
nader, vilket framgår av nedanstående 
tablå. Av denna tid förflöt 3,4 månader 
innan åklagarmyndigheten begärde ytt
rande från barnavårdsnämnden. Detta 
kan bero på att brottet, såsom tidigare på
pekats, ofta ej upptäcks förrän långt ef
ter sedan det är begånget eller på att det 
kan sträcka sig över en längre period. 
Dessutom innefattar tiden polisutredning. 

rymd, så att någon exakt dag inte kunnat 
anges. 

I nära en tredjedel av fallen har be
slut om åtalseftergift fattats inom 3 må
nader efter brottets begående, och ca två 
tredjedelar var slutbehandlade inom ett 
halvår. I en inte helt obetydlig del av fal
len, 8 %, har beslutet inte kommit förrän 
efter ett år. Vilka omständigheter som va
rit orsaken till detta långa dröjsmål fram
går inte av undersökningsmaterialet. 

Av tab 3 framgår den tid som gått från 
åklagarens begäran om yttrande från 
barnavårdsnämnden och till dess nämn-

månader 
Tid mellan brott och begäran om yttrande 
från barnavårdsnämnden 3,4 
Tid för barnavårdsnämndens yttrande . 1,7 
Tid mellan yttrandets avgivande och be
slut om åtalseftergift 0,7 
Totala tiden mellan brott och beslut om 
åtalseftergift 5,8 



48 

Åtgärder som vidtagits av barnavårds
nämnden 

I nedanstående tablå görs en jämförelse 
med den av riksåklagarämbetet redovisa
de statistiken över barnavårdsnämndernas 
åtgärder och stickprovet i socialstyrelsens 
undersökning. Som synes föreligger myc
ket god överensstämmelse mellan stick
provet och totalpopulationen. 

Barnavårdsnämndens åtgärder med för
delning på nya och fortsatta åtgärder 
framgår av tab 4. Antalet fall där barna
vårdsnämnden inte vidtagit någon åtgärd 
uppgår till mellan 4 och 5 %. I de flesta 
av dessa fall har brottet varit ringa, och 
risken för ett återfall bedömts vara så 
obetydlig, att det inte ansetts föreligga 
anledning att vidta någon åtgärd utöver 
det allvarliga samtal, som äger rum i 
samband med utredningen av brottet. I 
några fall har åtgärd uteblivit av andra 
orsaker, som t ex att den underårige stod 
under rådhusrättens övervakning, eller att 
brottet var begånget långt tillbaka i tiden. 
I knappt 5 % av fallen har barnavårds
nämnden vidtagit åtgärder redan före 
brottets begående, och en fortsättning av 

Tab 4. Av barnavårdsnämnden tillstyrkta åtalseftergifter fördelade efter om åtgärd 
vidtagits eller ej 

Tab 5. Redovisning av åtgärder vidtagna med anledning av brottet 
(exklusive fortsatta åtgärder) 



Åtalseftergifter med lindriga påföljder 

Såsom framgår av den föregående fram
ställningen har i många fall de åtgärder, 
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dessa åtgärder har ansetts tillräckligt även 
efter åtalseftergiften. 

I tab 5 redovisas de åtgärder som 
av barnavårdsnämnderna vidtagits i de 
enskilda fallen. I denna redovisning in
går ej de fall, som endast fått fortsatta 
åtgärder. Den dominerande åtgärden är 
som synes övervakning, som ensam eller i 
kombination med andra åtgärder förekom 
i ungefär hälften av fallen. Därnäst följ
de varning. 93 ungdomar placerades utom 
hemmet genom barnavårdsnämndens för
sorg. Dessa var i regel omhändertagna för 
samhällsvård eller skyddsuppfostran. 

Tab 6 ger en bruttoredovisning av 
samtliga vidtagna åtgärder, både de nya 
i samband med det aktuella brottet och 
fortsatta åtgärder. Varje åtgärd räknas, 
varför antalet överstiger antalet ungdo
mar i undersökningen. 

Brottslighetens art 

Det huvudsakliga brott för vilket åtals
eftergiften beviljats framgår av tab 7. 
Klassificering har skett efter det grövsta 
brottet. I kategorierna ingår medhjälp 
och försök till det angivna brottet. Som 

synes dominerar egendomsbrotten kraf
tigt. Av materialet framgår, att grov stöld 
var mer än dubbelt så vanlig hos pojkar
na som hos flickorna. De lindrigare egen
domsbrotten förekommer däremot oftare 
bland flickorna. I fråga om häleri rådde 
ingen skillnad mellan könen. Pojkarna 
hade övervikt i fråga om egenmäktigt 
förfarande, vilket beror på deras tillgrepp 
av bilar. 

Tab 7. Huvudsakliga brott som lett till 
åtalseftergift 

Tab 6. Bruttoredovisning av nya och fortsatta åtgärder 



Tab 8. Brottslighetens art vid åtalseftergifter med lindriga påföljder 

som av barnavårdsnämnderna vidtagits 
gentemot ungdomarna, varit av mild ka
raktär eller i vissa fall helt uteblivit. Det 
är av intresse att närmare undersöka, vil
ken form av brottslighet som leder till 
detta förfarande. Är den av så bagatell-
artat slag, att det kan anses berättigat att 
ej vidta någon allvarligare åtgärd mot 
den underårige? För att söka belysa den
na frågeställning har de fall av åtalsefter
gifter som fått lindriga påföljder analyse
rats närmare med avseende på brottsar
ten. 

Bland samtliga eftergiftsfall som ingick 
i undersökningen utvaldes de fall, för vil
ka åklagaren begärt yttrande av barna
vårdsnämnden, och där denna ej vidtagit 
någon åtgärd eller ej vidtagit strängare 
åtgärd än någon av dessa uppräknade: 
allvarlig varning, varning, förmaning el
ler samtal med den unge eller dennes för
äldrar. Ur riksåklagarämbetets protokoll 
över åtalsprövningar erhölls sedan brotts
beskrivningar för varje fall. 

I tab 8 ges en översikt över brottslig
hetens art. Flickorna utgör här 13 %, vil
ket är samma proportion som i hela ur
valet. Det framgår även här, att stöld var 
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det absolut vanligaste brottet både bland 
pojkar och flickor. Därnäst kom häleri 
och kombinationen av stöld och häleri. I 
övrigt var variationen stor mellan olika 
brottstyper. Brotten visade sig också vara 
av skiftande svårighetsgrad. Många av 
dem var att betrakta som rena pojk
streck, vilka i allmänhet ej brukar få nå
gon rättslig påföljd. 

Att ingripanden sker i dylika fall kan 
eventuellt bero på att den underårige re
dan tidigare visat asociala tendenser, och 
att detta brott var den utlösande faktorn 
för en reaktion från samhällets sida. En 
femtedel av dem som begått stöld eller 
inbrott hade t ex gjort detta vid flera 
tillfällen. Det förekom emellertid även att 
ungdomar som begått brott av mer all
varlig karaktär ej tillrättafördes med 
strängare åtgärder än varning e d, men 
då förelåg i allmänhet särskilda förmild
rande omständigheter. 

Bland pojkarna överväger enligt tab 9 
tillgrepp av bilar och andra fordon samt 
delar till fordon och bensin. Vid dessa 
tillgrepp eller vid andra svårare förseelser 
såsom inbrott hade emellertid de här ak
tuella ungdomarna ofta endast varit med-



hjälpare och inte själva utfört brottet el
ler tagit initiativet därtill. Tab 10 anger 
medhjälp till stöld i över 60 % av fallen. 
Beträffande biltillgreppen har dessa i någ
ra fall ej fullbordats, eller också har bi
len endast körts en kortare sträcka. Det 
förekom även fall där bilen tillhörde den 
underåriges fader eller en kamrat. I två 
fall har dock de stulna bilarna framförts 
vårdslöst och övergivits i skadat skick. 

Mycket vanligt var orätt begagnande 
av automater. Som exempel härpå kan 
nämnas en flicka som begagnat en tele
fonautomat, som genom ett visst förfa
rande kunde bringas att fungera utan att 
avgift för samtalet instoppades. 

Pengar, cigarretter och choklad stals 
vanligen ur automater, och det stulna var 
oftast av ringa värde, vilket framgår av 
tab 11. Ca 20 % av stöldgodset översteg 
i värde ej 5 kr. 

En pojke hade t ex ur en sönderbruten 
fruktautomat lyckats plocka upp en en
krona som han tillägnat sig, en annan 
hade vid fyra eller fem tillfällen tilläg

nat sig »gotter» ur en defekt automat. 
Sedan en femtioöring nedlagts hade flera 
femtioöresfack kunnat öppnas, vilket 
pojken utnyttjat. 

Ej sällan förekom stöld av frukt, blom
mor eller grönsaker. Så hade t ex i fyra 
fall åtalseftergift blivit det rättsliga efter
spelet till snatteri av morötter. 

Flickornas stölder inriktade sig mest på 
pengar, kläder och andra varor, som de 
kom över i butiker eller i andras bostä
der. 

En flicka hade i en skoaffär tagit ett 
par dampumps, medan en kamrat till 
henne uppehöll expediten, samt hade i en 
annan skoaffär ställt sig så att hon skym
de sin kamrat, medan denna i sin tur 
tillgrep ett par dampumps. 

I ett annat fall hade en flicka tillsam
mans med en kamrat i skolan tagit en 
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sparbössa för Rädda Barnen och ur den 
tagit sammanlagt en krona för att köpa 
cigarretter. 

Av redovisningen framgår, att barna
vårdsnämndernas åtgärder i åtalsefter
giftsfall kan vara mycket varierande, och 
att denna variation inte alltid samman
hänger med hur grovt brottet är. Man 

tar sålunda hänsyn till även andra fakto
rer såsom arten av den underåriges med
verkan i brottet, hans reaktion efter upp
täckten, hans allmänna läggning, hans 
hemmiljö m m som kan ha betydelse för 
hans framtida utveckling. Om man fin
ner prognosen vara god, anses kanske 
inga ytterligare åtgärder vara nödvän
diga. 

Linnéa Jonsson Anita Lagerkvist 

Utbetalda barnbidrag under år 1961 

kronor, vilket innebär att barnbidrag un
der året utgått för omkring 1 779 406 

M Runhem 

Av sammanställningen framgår, att all
männa barnbidrag under år 1961 utbe
talats med ett nettobelopp av 800 732 498 
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Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR FJÄRDE KVARTALET 1961 OCH LÄGET DEN 1 JANUARI 1962 

Nedanstående översikt är liksom tidigare 
redogörelser beträffande utlänningar i 
Sverige grundad på statistik utarbetad in
om statens utlänningskommission. När
mast föregående kvartalsöversikt framla
des i novemberhäftet av Sociala Medde
landen 1961. 

Tab 1. Uppehållstillstånd för utlänningar 

särskilt uppehållstillstånd inte utfärdas 
för dem. Som framgår av tab 1 uppgick 
antalet gällande uppehållstillstånd den 1 
januari 1962 till 50 195. Detta innebär en 
ökning med 1 261 sedan den 1 oktober 
1961 och med drygt 2 000 sedan förgåen
de årsskifte. 

ökningen under det gångna kvartalet 
har till stor del gällt gruppen övriga na
tionaliteter och härinom främst jugosla
ver och spanjorer. 

Naturaliserade utlänningar. Under fjär
de kvartalet 1961 har 2 038 utlänningar 
blivit svenska medborgare, varav 1 761 
efter Kungl Maj:ts beslut. För hela år 
1961 är antalet naturaliserade utlänning
ar 7 745, vilket innebär en minskning med 
drygt 700 i jämförelse med år 1960. Av 
tab 2 framgår hur de naturaliserade för
delar sig efter förutvarande nationalitet. 

Tab 2. Utlänningar som erhållit svenskt 
medborgarskap under år 1961 

Utlänningar med uppehållstillstånd. En
ligt 27 § utlänningskungörelsen 4 juni 
1954 äger utlänning icke uppehålla sig i 
riket längre tid än tre månader utan att 
inneha gällande uppehållstillstånd. Stad
gandet gäller dock ej för medborgare i 
Danmark, Finland, Island eller Norge 
och ej heller för utlänningar som har bo
sättningstillstånd. Barn under 16 år är i 
regel införda i föräldrarnas pass, varvid 
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Tab 3. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 januari 1962, fördelade 
efter yrkesgrupp och nationalitet 

Födda och avlidna utlänningar. Enligt de 
uppgifter som inkommit till utlännings-
kommissionen under fjärde kvartalet 1961 

har 86 utlänningar avlidit i Sverige. An
talet av utländska kvinnor födda barn 
uppgick enligt under samma tid inkomna 
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Tab 4. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 januari 1962, fördelade 
efter län och nationalitet 

uppgifter till 710. Av mödrarna hade 350 
finländsk, 88 tysk, 73 norsk och 68 dansk 
nationalitet. 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Enligt utlänningskungörelsen ålig
ger det envar som anställt utlänning i sin 
tjänst att inom tjugofyra timmar efter 
anställningens tillträdande göra skriftlig 
anmälan härom till polismyndigheten på 
orten. Vid anställningens upphörande 
skall arbetsgivaren inom samma tidrymd 
göra motsvarande avanmälan. Anmäl
ningsskyldighet föreligger i fråga om 
samtliga utländska arbetstagare som fyllt 
16 år, oavsett om arbetstillstånd erfordras 
eller ej. 

På grundval av till utlänningskommis

sionen inkomna arbetsanmälningskort — 
vilka även passerar länsarbetsnämnderna 
(bl a i och för yrkeskodifiering) — fö
retas vid varje kvartalskifte en räkning 
av antalet arbetsanställda utlänningar. I 
det följande framläggs resultaten av den 
per den 1 januari 1962 verkställda räk
ningen. 

Som framgår av tab 3 uppgick det to
tala antalet arbetsanmälda utlänningar 
den 1 januari till 122 025, vilket innebär 
en minskning med 833 under fjärde kvar
talet 1961. 

En jämförelse med föregående årsskif
te visar däremot en ökning med nära 
8 000, till stor del finländare. 

Av de arbetsanmälda var 82 390 män 
och 39 635 kvinnor. Minskningen under 
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trädgårdsskötsel (— 624), hotell och res
tauranger (— 1 005), konstnärlig verk
samhet (—583) och elevpraktikarbete 
(—467). Som tidigare framhållits gör en 
viss eftersläpning i avanmälningsförfaran-
det att siffrorna för förändringen under 
ett kvartal i någon mån grundar sig på 
vad som hänt under närmast föregående 
kvartal. 

Länsuppgifter över antalet arbetsan-
mälda utlänningar återfinns i tab 4. De 
största minskningarna under fjärde kvar
talet har noterats för de tre län som till
sammans har nära hälften av de arbets-
anmälda utlänningarna, dvs Stockholms 
stad, Malmöhus samt Göteborgs och Bo
hus län. Södermanlands, Jönköpings, Ble
kinge, Älvsborgs och Jämtlands län visar 
ökade siffror; i de förstnämnda tre länen 
är det huvdsakligen metallindustrin som 
ökat, i Älvsborgs län är det textilindu
strin samt i Jämtlands län antalet anställ
da utlänningar inom skogsbruket. 

Göran Söderlund 

det gångna kvartalet har helt gällt anta
let män medan antalet kvinnor ökat nå
got. Däremot har ökningen under år 
1961 till nära 90 procent gällt män. 

Av de särskilt redovisade nationalite
terna är det endast norrmän och finlän
dare som ökat under kvartalet, vilket med
fört att de nordiska arbetstagarnas andel 
Ökat från 65 till 66 procent. Tyskar och 
österrikare har minskat mest, sammanlagt 
med ca 1 350. Bland de i tab 3 och 4 
inte särskilt redovisade nationaliteterna 
kan nämnas jugoslaver (1 941), som ökat 
med över 500 under fjärde kvartalet 
1961, nederländare (1 225), spanjorer 
(1220), britter (1113), schweizare 
(1052) och fransmän (495). 

Trots minskningen totalt sett har de 
arbetsanmälda utlänningarna ökat inom 
yrkesgruppen industri och hantverk 
( + 1 164) och då främst inom metallin
dustri samt inom textil- och beklädnads
industrin. Minskning har framförallt 
skett inom de yrkesområden där säsong
variationerna är som störst: jordbruk och 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin november—december 1961 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, december 1960 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) november 1960—december 1961 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1961 (s 97—100). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i oktober—december 1961 under en vecka avgångna resp nyanställda arbe
tare samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela antalet 
arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Konsumentprisindex för januari 1962 

Konsumentprisindex för januar i 1962 har 
av socialstyrelsen beräknats till 167 (1949 
= 100) mot 164 för december 1961. Med 
två decimaler är talet för januari 167,35 
mot 163,88 för december. Indextalen för 
de olika huvudgrupperna av varor och 
tjänster för tidigare beräkningstillfällen 
återges i tab 2. 

Uppgången beror till största delen på 
den höjning av omsättningsskatten, som 

genomfördes från och med januari i år. 
Januari index baseras på en omräkning 

av decembertalet, som företas varje år. 
Denna har bl a inneburit, a t t de s k väg-
ningstalen reviderats med hänsyn till den 
privata konsumtionen av varor och tjäns
ter under år 1961 samt att bostadsposten 
omräknats enligt en särskild undersökning 
av hyrorna och kostnaderna för egnahem. 
Omräkningen av decembertalet medförde 

Tab 1. Vägningstal i promille för konsumentprisindex 1961—1962 
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ingen ändring av det till helt tal avrun
dade totalindextalet. De reviderade väg-
ningstalen återfinns i tab 1. 

I tab 2 redovisas årsmedeltalen av in
dextalen för de olika huvudgrupperna 
och för totalindex åren 1950—1961 samt 
motsvarande indextal för varje månad ja
nuari 1961—januari 1962. 

Uppgången av livsmedelsposten med 5 
enheter från december till januari mot
svarar drygt 3 procent och därmed mer än 
omsättningsskattens höjning. Också and
ra prishöjningar har här bidragit och sär
skilt utlösningen av den s k 3 % regeln för 
jordbruksprodukter strax före årsskiftet. 

För bostadsposten beror uppgången 
närmast på den generella hyreshöjning, 
som trädde i kraft vid årsskiftet. Upp
gången är för kläder och skor bara en en
het, beroende på att höjningen av omsätt
ningsskatten delvis motvägs av sänkta pri
ser bl a vid realisationer. Inom övriga hu
vudgrupper har prisförändringarna vid 
sidan om höjningen av omsättningsskat
ten varit relativt obetydliga. 

Pensionspristalet har beräknats till 136 
mot 133 i december, och därmed får folk
pensionärerna ytterligare ett indextillägg 
fr o m april i år. 

Inga Tammelin 

Tab 2. Konsumentpr i s index 1950—januari 1962 (år 1949 = 100) 1 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 3. Indextal för olika delposter år 1961 samt november 1961—januari 1962 samt talens 
procentuella förändringar december 1961—januari 1962 
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S U M M A R Y 

Some particulars relative to the present 
standard of housing in Sweden. 

T h e fact that conditions on the Swedish hous
ing market are unsatisfactory in many cases is 
only too well known. There are long queues 
for housing particularly in the large towns; 
many families live under unbearably crowded 
conditions and have no chance of getting a 
larger flat. Other families are perhaps not 
overcrowded in the proper sense of the word, 
but the difficulty of getting somewhere to live 
stands in the way of the founding of a family 
and prevents young people moving as they 
would normally do from their parents ' home. 
With this as a background, a historical review 
of housing conditions and a survey of the 
present situation can be of interest. 

When at the end of the nineteenth century 
a beginning was made with the collection of 
da ta on housing conditions, this was not done 
in special housing censuses but in surveys of a 
more "social" character which were undertaken 
chiefly to çain a picture of the living condi
tions of various groups of the population. Hous
ing conditions were thus not the principal 
question being reviewed but only came into 
the picture as a mean of shedding light on 
the level of living. These surveys were limited 
to certain categories of people, for instance 
people of small means with children, certain 
groups of workers, etc ; they often only referred 
to one particular place. From these surveys and 
from descriptions in books the impression is 
gained that a very large section of the Swedish 
people lived in crowded and miserable condi
tions in crofter's cottages and workpeople's 
dwellings, but no real picture of general hous
ing conditions in Sweden at tha t time is ob
tained. 

The first housing census aiming at a total 
picture for the whole country did not take 
place until 1912—15. The immediately follow
ing censuses were very different both in extent 
and in arrangement, which makes retrospective 
comparison difficult. The 1945 census of hous
ing covered the whole of this country's housing 
as did the 1960 census, which is now being 
processed. The findings of this, the most re
cent, census will not be available for some 
time but one can obtain some idea of present 
housing conditions from other inquiries. 

The best source of such information is the 
survey, " T h e Consumption of Households in 
1958", which is a sample survey of some 3,700 
private households. The sample was constructed 
to be representative for the country as a whole 
and for all categories of households. According 
to this survey rather more than half of the 
private households live in dwellings that are 
rented either in the open market, from an 
employer or from relatives. Rather more than 
40 % live in non-rented homes i.e. predomi
nantly in private houses or agricultural proper
ty, 5 % in dwellings owned by their own hous
ing association, and a small precentage live 
rent-free. There does not seem to have been 

any appreciable change in these percentages 
since 1945. Natural ly conditions are very dif
ferent in the purely rural districts and in the 
towns and population clusters. In 1945 ap
proximately 70 % of the households in the 
rural areas lived in their own homes while, to 
take the other extreme, in Stockholm the figure 
was only 7 %. As regards the new production 
of dwellings, it is composed to a high degree 
of blocks of flats. About one-seventh of the 
dwellings built in the last two years are in 
private houses, terraced houses etc. 

In 1912/15, 56 % of all the housing in 
population clusters consisted of 1 room and 
kitchen or other small dwellings. The percent
age of these small dwellings then decrease 
slowly but not until 1945 did they account for 
less than one-half. At the same time the per
centage of 2- and 3-roomed dwellings increased. 

If one wishes to make a comparison for the 
whole country and up to the present time, one 
must confine oneself to 1945 and 1958. 

The percentage of small dwellings has gone 
down very considerably since 1945, while the 
percentage of 2-room dwellings has remained 
unchanged. On the other hand dwellings with 
3 or more rooms have increased relatively. 
There has thus been a clear movement to
wards larger dwellings if the number of rooms 
is taken as the yardstick. There is unfortunately 
no information on the change, if any, in the 
area of these dwellings. 

T h e greatest change between the two years 
in question is, however, in the prevalence of 
modern conveniences. In point of fact an ex
ceptional development has taken place in a 
period of only 13 years. About two-thirds of 
the dwellings had both water and drains in 
1945, now nine-tenths are thus equipped; cen
trally heated dwellings have increased from 
less than one-half to two-thirds of all the dwel
lings. 

The difference between rural and urban 
areas was very great in 1945 but since then this 
difference has been evened out. 

According to a survey made in 1954 about 
one-half of all the old-age pensioners lived in 
dwellings without central heating. Among those 
in receipt of social assistance in 1959 the cor
responding figure was about 57 % . I t will thus 
be seen that both categories were rather under 
the average for the whole population. In re
spect of old-age pensioners it should be borne 
in mind that relatively more of them live in 
rural areas where the frequency as a whole of 
centrally heated dwellings is lower than in the 
towns. Moreover, it was primarily the older 
persons in receipt of assistance who did not 
have central heating. On the other hand the 
percentage of families with children in re
ceipt of social assistance and of single mothers 
who had central heating was only very slightly 
lower than for the population as a whole. 
" T h e Consumption of Households in 1958" 
shows that families with children have more 
modern conveniences than other types of house
holds. 

Between 1945 and 1958 the average size of 
households had fallen from 3.2 persons to 2.8 
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persons. If one works out the number of per
sons per dwelling-room, one obtains an aver
age of 1.2 persons per room in 1958, which 
does not mean overcrowding according to the 
criteria one usually uses. A more profitable way 
of looking at this question than at the average 
which is brought down by all the people living 
alone is to see how large a number of dwellings 
are overcrowded. Dwellings in which there are 
more than 2 persons per dwelling-room are 
now usually counted as overcrowded. A kitchen 
is not included and children are counted in 
the same way as adults. 

In 1945 approximately one-fifth of the 
dwellings were overcrowded. In 1958 the per
centage had fallen by about one-half, to I I %. 
Who, then, still live in overcrowded conditions 
in spite of the marked average improvement 
during recent years? 

Out of the whole population about one-fifth 
of the married couples with children and of 
the so-called "o the r households" with children 
are overcrowded. T h e figure for old-age pen
sioners as regards overcrowding is under the 
average which, of course, is due to the fact 
that there are many persons living alone in 
this group. One-quarter of single mothers are 
living in overcrowded conditions. I t must be 
pointed out that this survey referred to a cross-
section of all single mothers and thus not only 
to persons in a poor financial position. 

Out of those in receipt of social assistance 
one-fifth are living in overcrowded conditions, 
but the proportions vary very considerably be
tween the different types of families. Nearly 
one-half of the married couples with children 
are overcrowded and nearly one-third of the 
women and children. Among the childless the 
frequency of overcrowding is about the same 
as for the population as a whole. 

Thus, from among all categories, it is prima
rily families with children who are over
crowded. It would thus seem that the very in
convenient housing conditions of these families 
are expressed more in overcrowding than in a 
lack of modern equipment. 

The conclusion that can be drawn from the 
figures presented here is that there has been 
an extremely rapid development towards better 
housing conditions during the last 10—20 
years, above all in regard to equipment with 
modern conveniences. Nevertheless there still 
exist groups of the Swedish population whose 
housing standard is far below what we now 
regard as normal, especially in respect of 
space. Page 37. 

Prosecutions withdrawn during 1960. 

According to the 1945 Act prosecutions may 
be withdrawn in respect of an offence which 
may call for a more severe sentence than a 
fine if the offence has been committed by a 
person between the age of 15—18. A prosecu
tion is withdrawn only if special measures, or 
protection, have been implemented respecting 
a young person or if the offence is "slight 
and was obviously committed out of mischief 

or recklessness". Before a decision on the 
withdrawal of a prosecution is made, the 
child welfare committee concerned must fur
nish a report indicating whether or not it has 
taken, or intends to take, special measures in 
respect of the young person. 

O n e of the aims of the inquiry made re
cently into this matter by the Social Welfare 
Board is to discover what types of offences 
committed by young persons have ended in the 
withdrawal of prosecution in accordance with 
the 1944 Act. Offences against property show 
considerable predominance. The material shows 
that aggravated larceny is more than twice as 
usual among the boys as among the girls. Less 
serious offences against property are more 
common among the girls. There was no differ
ence between the sexes in the case of re
ceiving stolen goods. Boys predominate in re
spect of the infringement of property on ac
count of their misappropriation of motor
cars. 

Larceny was also by far the most common 
offence listed for both boys and girls under 
the heading of " t h e type of crime resulting in 
the withdrawal of prosecution and lenient 
t reatment". Next in order came receiving and 
the combination, larceny and receiving. In 
general there was a great variation between 
the different types of offences. They also varied 
in the degree of severity. Many of them could 
be regarded as boyish pranks, which do not 
usually call for any legal penalty. 

The unlawful use of slot-machines was very 
common. An example was a girl who used a 
public telephone, managing to make it work 
without put t ing in the charge for a call. 

T h e fact that action was taken in such a 
case may be because the young person had 
shown anti-social tendencies previously and 
that the offence in question was the factor that 
provoked a reaction on the par t of the com
munity. For instance, one-fifth of those who 
had committed larceny or housebreaking have 
committed these offences on several occasions. 
However a warning was only issued, and no 
more severe measures taken, in the case of 
certain young persons who committed offences 
of a more serious character, but there were 
usually special extenuating circumstances in 
these cases such as the extent in which the 
young person took part in the offence, his 
reaction on discovery, his general at t i tude, his 
home environment etc., which can be of im
portance for his future development. If the 
chances for him in the future are good, no 
further measures are prehaps considered ne
cessary. Page 45. 

Aliens in Sweden. 

On 1st January 1962 a total of 50,195 aliens 
had Swedish residence permits. This is an in
crease of approximately 2,000 on the same date 
the previous year. Yugoslavs and Spaniards 
have been primarily responsible for this in
crease, in particular in the last quarter of last 
year. 

Aliens are not permitted to reside in Sweden 
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for more than three months without a resi
dence permit. However this regulation does 
not apply to Danish, Finnish, Icelandic or Nor
wegian subjects nor to aliens who have been 
granted permission to settle in Sweden. As a 
rule children under the age of 16 are entered 
on a parent 's passport; special residence per
mits are therefore not issued for them. 

There were, for the whole of 1961, 7,745 
naturalized aliens, 700 fewer than in 1960. 

O n 1st January 1962 there were 122,025 
aliens on the Swedish labour market, 82,390 
of them being men and 39,635 women. A com
parison with the previous year shows an in
crease by nearly 8,000 aliens, largely Finns. 
T h e percentage of Nordic citizens working in 
Sweden has increased from 65 % to 66 % . 
Germans and Austrians have decreased most, 

together by about 1,350. Among the other 
nationalities may be noticed 1,941 Yugoslavs, 
1,225 Dutch, 1,220 Spanish, 1,113 British, 
1,052 Swiss and 495 French. 

T h e aliens registered for work have prin
cipally increased in the metal industries and 
in the textile and clothing industry. Above all 
the decrease has taken place in occupations 
where seasonal variations are the largest: agri
culture, horticulture, hotels and restaurants, 
etc. Page 53. 

General children's allowances. 

In 1961 General children's allowances were 
paid to the net amount of 800,732,498 Sw 
Crowns, which means that children's allowances 
were paid to about 1,779,406 children during 
the year. Page 52. 

Trycklov 29 m a r s 1962 
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Socialvårdens kostnader och finansiering år 1960 

Socialvårdens kostnader. En översikt av 
utgifterna för olika sociala ändamål i 
Sverige under 1960 lämnas i tab 1. Sam
manställningen är uppgjord i enlighet 
med de principer som uppdragits av en 
nordisk expertkommitté.1 

översikten omfattar utgifterna för de 
fyra socialförsäkringsgrenarna, sjukförsäk
ringen, olycksfallsförsäkringen, arbetslös
hetsförsäkringen och folkpensioneringen, 
varjämte redovisas den huvudsakliga de
len av de statliga och kommunala utgif
terna (inkl landstingens) till sociala väl
färdsanordningar. De medtagna utgifts
ändamålen framgår av den specifikation 
som lämnas i tabellens förspalt. 

De skilda verksamhetsgrenarna har i 
tab 1 uppdelats på olika huvudgrupper 
efter de väsentligaste anledningarna till 
behovet av stöd eller hjälp. Efter de fyra 
huvudgrupperna sjukdom ( I ) ; olycksfall 
i arbete (II) , arbetslöshet ( I II) , ålder
dom och invaliditet (IV) har införts en 
särskild grupp för de familjesociala åtgär
derna (V). Därefter följer en grupp 
(VI) för den allmänna socialhjälpen (fat
tigvården). Även bland kostnaderna för 
försvaret ingår stora utgifter av social ka
raktär. Störst av dessa är ersättningarna 
till de inkallades familjer (familjebidrag) ; 
dessa har emellertid ej medtagits här, då 
de mer kan betraktas som lön till de in
kallade. Däremot har medtagits olycks
fallsförsäkringens kostnader för personska
dor vid militär- och krigsolyckor (VII). 
De sociala ämbetsverkens förvaltnings
kostnader redovisas nederst i tabellen. En 

1 Senaste publikation Nordisk statistisk skriftserie 
nr 8. Samordnad nordisk statistik rörande social-
lagsstiftningen, Stockholm 1961. 

uppdelning på olika socialvårdsgrenar är 
här svår att göra, enär resp myndigheter 
ofta handlägger flera olika sociala verk
samhetsgrenar. De lokala socialvårdsor
ganens förvaltningskostnader däremot in
går i utgifterna för den förvaltningsgren 
som utgör deras huvudsakliga verksam
hetsområde. 

Inom vare utgiftsgrupp redovisas såväl 
statens och kommunernas utgifter till 
resp förvaltningsgrenar som de avgifter 
och premier som arbetsgivare och befolk
ning erlägger. För arbetsgivarnas del är 
dock endast medräknade deras författ
ningsenliga bidrag. Däremot har deras 
frivilliga eller avtalsenliga bidrag till so
ciala ändamål utelämnats. I fråga om den 
enskilda hjälpverksamhet, som på olika 
områden bedrivs av bl a föreningar och 
stiftelser, redovisas inga andra kostnader 
än de offentliga bidrag, som eventuellt 
lämnats. I redovisningen ingår också rän-
te- och andra inkomster, som socialför
säkringsorganen har av fonder o dyl. 

Utgiftsbeloppen är redovisade netto, 
vilket innebär att inkomster i form av er
sättningar från de hjälpta frånräknats. 
Beträffande anstalterna innefattar utgifts
beloppen icke deras anläggningskostna
der utan endast kostnaderna för driften. 

Tab 1 belyser såväl kostnaderna för 
dem som lämnat ekonomiska bidrag som 
värdet för mottagaren av erhållen hjälp. 
I kol 2—6 anges de belopp som socialvår
den erhållit av skattemedel från staten 
(kol 2), av kommuner och landsting (kol 
3), i form av avgifter från arbetsgivare 
(kol 4) och från enskilda försäkringsta
gare (kol 5). ökas summan av dessa bi
drag (kol 6) med ränte- och andra in-
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Tab 1. Utgifter för sociala ändamål, i tusental kr, under år 1960 
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komster som socialförsäkringsorganen har 
av fonder o dyl (kol 7) och minskas med 
de belopp som deras organ överfört till 
fonder (kol 8), får man fram de belopp 
som under året utbetalts i sociala utgif
ter och tjänster (kol 9). 

De totala socialutgifterna uppgick år 
1960 till 7 632,1 milj kr. Detta innebär 
en ökning sedan 1959 med 589,7 milj kr 
eller med 8 %. 

De mest kostnadskrävande sociala verk
samhetsgrenarna är försörjningen av åld
ringar och invalider samt den allmänna 
hälso- och sjukvården. Efter dessa båda 
grenar kommer de barna- och familjevår
dande åtgärderna; här är de allmänna 
barnbidragen den största posten. 

Utbyggnaden av socialvården har un
der senare år varit inriktad på en utbygg
nad av socialförsäkringarna. Deras bety
delse har också efter hand ökat alltmera. 
De sammanlagda kostnaderna för sjuk
försäkringen, yrkesskadeförsäkringen, ar
betslöshetsförsäkringen samt folkpensio
neringen uppgick år 1960 till 3 940 
milj kr eller 52 % av de totala social
utgifterna. 

En översikt av socialutgifternas storlek 
(i milj kr) för de olika huvudgrupperna 
av utgiftsändamål under de senaste åren 
lämnas i ovanstående sammanställning. 

Vid jämförelse med tidigare år måste 
givetvis hänsyn tas till penningvärdets för

ändringar. Sätter man utgifterna i rela
tion till nationalinkomsten, som skett på 
sista raden i tablån, får man ett av pen
ningvärdets och försörjningslägets för
ändringar oberoende mått på socialpoli
tikens omfattning under olika år. År 
1960 utgjorde socialutgifterna 14,3 % 
av nationalinkomsten mot 14 % ett år 
tidigare och 13,8 % år 1958. Åren 1952— 
1956 var motsvarande tal 10,1—12,5 % 
samt år 1939 ca 7 %. I medeltal uppgick 
socialutgifterna år 1960 till 1 020 kr per 
invånare (945 kr ett år tidigare). För en 
familj om två vuxna och två barn utgör 
detta ca 4 000 kr. 

Socialutgifternas finansiering. Kostnader
na för socialvården bestrids huvudsakli
gen av stat, landsting och primärkommu
ner genom skattemedel. Av de totala till
skotten under 1960, 8 090 milj kr, kom 
42 % på staten (3 377 milj kr), och 27 % 
på primärkommuner och landsting 
(2 153 milj kr). Resten utgjordes av av
gifter till socialförsäkringsorganen, näm
ligen 11 % av arbetsgivaravgifter (till 
sjuk- och olycksfallsförsäkringarna samt 
till ATP, tillhopa 919 milj kr) och 20 % 
av de försäkrades avgifter (1641 milj 
kr). Av det sistnämnda beloppet svarade 
sjukförsäkringen för 545 milj kr, arbets
löshetsförsäkringen för 62 milj kr och 
folkpensioneringen för 1 034 milj kr. Se-
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Tab 2. Kostnadsfördelningen inom de fem socialförsäkringsgrenarna 1960 

dan 1959 har avsevärda förändringar in
träffat vad gäller huvudmännens relativa 
andel i finansieringen av de sociala utgif
terna. Arbetsgivaravgifterna har nära nog 
fördubblats på grund av ATP och ök
ningen av de försäkrades andel beror på 
höjda folkpensionsavgifter. 

Kostnadsfördelningen mellan olika hu
vudmän är mycket varierande för olika 
grenar av socialvården. Vissa verksam
hetsgrenar finansieras helt av statliga me
del, exempelvis de allmänna barnbidra
gen, mödrahjälpen och arbetsförmedling
en. På en del områden såsom inom sin
nessjuk- och sinnesslövården, alkoholist
vården och ungdomsvården, drivs vissa 
anstalter i statlig regi, men i de flesta fall 
handhas verksamheten av lokala organ, 
landsting eller primärkommuner, som ef
ter vissa regler erhåller statliga bidrag till 
kostnaderna. Storleken av dessa bidrag är 
mycket växlande för olika verksamhets
grenar. På vissa områden bedriver där
jämte enskilda föreningar och stiftelser, 
understödda av staten, en livlig verksam
het, exempelvis inom barnavård, vanföre
vård och sjukvård. 
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Största delen av statens utgifter går till 
folkpensioneringen (1 132 milj kr), barn
bidragen (815 milj kr) samt hälso- och 
sjukvården (770 milj kr). Huvudparten 
av landstingens och primärkommunernas 
socialvårdskostnader kommer på hälso-
och sjukvård (1 173 milj kr), folkpensio
ner (367 milj kr), socialhjälpen (143 milj 
kr), skolmåltider (150 milj kr) samt of
fentlig barnavård (124 milj kr). 

De sociala utgifterna har den största 
relativa betydelsen i landstingens budget, 
där närmare 95 % av deras nettoutgifter 
går till sociala ändamål. I statens budget 
och i primärkommunernas hänför sig 
drygt en tredjedel av de totala nettoutgif
terna till socialvården. 

Beträffande de fem socialförsäkrings
grenarna lämnas i tab 2 en översikt över 
kostnadernas fördelning på olika huvud
män. 

Inom sjukförsäkringen och inom ar
betslöshetsförsäkringen finansieras närma
re hälften av kostnaderna genom de för
säkrades avgifter. Dessa kassors verksam
het understöds av betydande statsbidrag. 
Den övervägande delen (74 % ) av yrkes-
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skadeförsäkringens kostnader bestrids av 
arbetsgivarna. Staten står för kostnaden 
för yrkesskadeförsäkringen av sina egna 
arbetare samt dessutom för utgifterna för 
vissa dyrtidstillägg, förvaltningskostnader 
m m. Kostnaden för folkpensioneringen 
bestrids till ungefär lika andel av staten 
och av folkpensionsavgifter samt i övrigt 
av kommunala bidrag och ränteavkast
ning ur folkpensioneringsfonden. Från 
och med år 1960 har arbetsgivaravgifter 
erlagts till ATP. Dessa medel har fonde-
rats, enär någon tilläggspension ej skall 
utbetalas förrän 1963. 

De försäkrades andel i fråga om arbets
löshetsförsäkringen och folkpensionering
en, som år 1959 utgjorde 38 respektive 
27 %, har ökat till 43 respektive 40 %, 
medan statens andel samtidigt sjunkit 

från ca 55 till 44 %. För sjuk- och yrkes
skadeförsäkringen har inga nämnvärda 
förskjutningar ägt rum. 

Arbetsgivarnas avgifter till sjuk- och 
yrkesskadeförsäkringarna samt arbetar
skydd utgör endast en del av deras bi
drag till de sociala välfärdsanordningarna 
i landet. Härtill kommer nämligen en del 
andra utgifter, som inte redovisas i detta 
sammanhang men som i utlandet ofta 
brukar räknas med i »social charges». 
Den oavkortade lönen till de anställda 
under den lagstadgade semestern betrak
tas sålunda ej som en social förmån. And
ra exempel på företagskostnader som här 
ej redovisats utgör hygieniska anordning
ar och kostnader för att bereda de an
ställda goda bostäder m m. 

Britta Belo 
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Nykterhetsvårdsklientelet under år 1960 

I denna tidskrifts julinummer för 1961, 
s 175, redovisades vissa huvudsiffror rö
rande samtliga de personer, som nykter
hetsnämnderna tagit befattning med un
der år 1960. I denna artikel kommer en 
närmare redogörelse att lämnas för de 
olika slag av nykterhetsvårdande åtgär
der som förekommit. 

Nykterhetsvårdsfallen består av tre oli
ka kategorier, nämligen: 

a) 15 §-fallen, varmed avses de svå
raste missbrukarna, för vilka s k »hem
fallenhet» åt alkoholmissbruk är konsta
terad, 

b) 14 §-fallen, varmed avses de perso
ner, för vilka enbart hjälpåtgärder före
tagits, 

c) undersökningsfallen, varmed avses 
de personer, som endast varit föremål för 
undersökning. 

Observera att det här rör sig om hela 
skalan av nykterhetsvårdsfall, från djupt 
alkoholiserade personer till fall, där det se
nare visade sig att anmälan var helt obe
fogad. Av denna anledning förefaller det 
vara liten mening med att summera samt
liga tre kategorier. I det följande be
handlas därför först undersökningsfallen 
för sig och därefter 14 §- och 15 §-fallen 
tillsammans. Denna summa benämnes 
åtgärdsfall. Det bör påpekas, att gränsen 
mellan lindrigare 14 §-fall, dvs sådana 
fall, där exempelvis ett rådgivande sam
tal förekommit som enda åtgärd, och un
dersökningsfallen på sina håll är mycket 
svår att dra. Slutligen redovisas resulta
tet av bearbetningen av de individual-
uppgifter, som lämnats för 15 §-fallen. 

Undersökningsfall. Fram till och med år 
1954 företedde undersökningsfallen en

dast en obetydlig ökning, men från år 
1955 har dessas antal ökat kraftigt, vil
ket framgår av nedanstående tablå. Det 
högsta antalet fall redovisades 1958 med 
32 700, vilket är mer än en fyrdubbling 
av fallen sedan 1954. En anledning här
till är att den nya nykterhetsvårdslagen 
föreskriver, att nykterhetsnämnderna skall 
ingripa på ett tidigare stadium än förut. 
Numera är en nykterhetsnämnd skyldig 
att företa undersökning beträffande var
je person om vilken nämnden erfarit, att 
han använt alkoholhaltiga drycker till up
penbar skada för sig själv eller annan. 
Enligt den tidigare gällande alkoholistla
gen skulle detta ske endast i fråga om 
personer som kunde befaras vara hem
fallna åt alkoholmissbruk. En annan an
ledning till ökningen av de endast un
dersökta fallen kan vara de betydligt stör
re personalresurser, som nämnderna nu
mera har i jämförelse med tiden före 
nykterhetsvårdsreformen. 

I jämförelse med närmast föregående 
år har undersökningsfallen minskat något 
under 1960 (3,5 % ) . Denna nedgång 
hänförs emellertid helt till städerna. An
talet personer under 25 år bland under-
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sökningsfallen har däremot ökat något 
och uppgick år 1960 till 7 904, dvs 25 % 
av samtliga undersökningsfall, mot 7 543 
(23 %) år 1959. 

För år 1960 har på kommunernas års
berättelser särredovisats antalet kvinnor, 
som nykterhetsnämnderna tagit befatt
ning med. Antalet kvinnor bland under
sökningsfallen utgjorde i hela riket, med 
undantag av Stockholms stad som ej kun
nat lämna några uppgifter härom, 883, 
vilket endast är 3 % av samtliga fall. 

Åtgärder enligt 14 och 15 §§. Alltsedan 
årsstatistiken över nykterhetsvården på
börjades 1947, har antalet dylika fall 
ökat för varje år med undantag av åren 
1957 och 1958. Av efterföljande tablå 
framgår att åtgärdsfallen ökat från ca 
20 000 år 1947 till drygt 50 000 år 1960. 

Sedan 1959 har främst 14 §-fallen ökat 
kraftigt med omkring 4 000 fall, dvs 
14 %, medan 15 §-fallen endast uppvi
sar en obetydlig ökning, knappt 1 %. Hur 
förändringarna i antalet åtgärdsfall mel
lan 1959 och 1960 fördelar sig på olika 
delar av riket samt i städer av olika stor
lek framgår av efterföljande tablå. 

Skillnaden är rätt markant mellan 
landsbygd och städer. På landsbygden 
har samtliga fall minskat, medan förhål
landet är det motsatta i städerna. Bland 
städerna har särskilt antalet åtgärdsfall 
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ökat kraftigt i städerna Malmö och Gö
teborg. Förklaringen till denna ökning är 
emellertid att nämnderna i dessa båda 
städer för år 1960 hänfört de fall där råd
givande samtal förekommit som enda åt
gärd till 14 §-fallen men för tidigare år 
till undersökningsfallen. 

Av de ca 31 600 14 §-fallen var om
kring 7 300 under 25 år, dvs 23 % av 
samtliga. Även bland 15 §-fallen ingår 
ett antal ungdomsalkoholister. De upp
gick till 1 000 eller 5,3 % av samtliga 
15 §-fall. Antalet åtgärdsfall under 25 år 
åren 1947—1960 framgår av samman
ställningen på nästa sida. 

Från och med år 1955, dvs det år då 
motboken avskaffades, har antalet yngre 
personer bland åtgärdsfallen ökat kraf
tigt, medan andelen yngre fall av samt
liga åtgärdsfall däremot varit tämligen 
oförändrad. År 1960 ligger antalet yngre 
åtgärdsfall 51 % högre än år 1954. Upp
gången blir emellertid något lägre, om 
man beaktar att totala antalet ungdomar 
mellan 15 och 24 år under samma tid 
vuxit med 17 %. 

Antalet kvinnor bland åtgärdsfallen re
dovisas med fördelning på landsbygd och 



städer i efterföljande tablå. Som synes 
är kvinnliga missbrukare betydligt vanli
gare i städerna än på landsbygden, men 
de utgör dock endast en ringa del av 
samtliga fall. 

15 §-fall. Antalet dylika fall utgjorde 
19 027 under år 1960. Som kvarstående 
från år 1959 redovisade nykterhetsnämn
derna 12 601 personer och som nytill
komna under året 5 882. Ärenden för 544 
personer har överförts från annan nämnd. 
De flesta fallen, 12 928, redovisas som 
kvarstående till 1961, medan 5384 fall 
avslutats under 1960 och 715 fall över
förts till annan nykterhetsnämnd. Antalet 
vid 1960 års slut kvarstående fall är 2,6 % 
högre än ett år tidigare. Den totala om
sättningen på landsbygden och i städer
na samt för olika kön och civilstånd re
dovisas i tab 1. 

Tab 1. Omsättningen inom olika kön och civilstånd i r 1960. 15 §-fallen 
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Tab 2. 15 §-fallena åldersfördelning år 1960 

Fördelning efter kön, ålder, civilstånd 
och körkortsinnehav. Kvinnorna utgör 
knappt 5 % av samtliga 15 §-fall. Anta
let kvinnor har emellertid ökat något 
kraftigare än antalet män på senare år. 
Vid 1960 års slut var antalet kvinnor 
6 % flera än ett år tidigare. 

15 §-fallens fördelning efter civilstånd 
på landsbygden och i städerna framgår 
av nedanstående tablå. För att belysa 
frekvensen inom de olika civilstånden re
dovisas dessutom antalet fall per 1 000 
invånare mellan 20 och 80 år. 

Särskilt de frånskilda har en mycket 
hög frekvens. Per 1 000 frånskilda åter
finns sålunda 29 15 §-fall. För männen 
var frekvensen 7,2 per 1 000, för kvin
norna endast 0,3. 

Påpekas bör även 15 §-fallens starka 
koncentration till städerna. Drygt tre fjär
dedelar hör nämligen hemma i städerna. 

I tab 2 redovisas 15 §-fallen uppdelade 
efter åldersklasser. Man observerar sär
skilt de höga frekvenserna i de mellersta 
åldersgrupperna: ca 56 % av samtliga fall 
är mellan 35 och 55 år. Någon större 
skillnad mellan landsbygd och städer fö
religger inte. Genomsnittsåldern är något 
lägre för kvinnorna (42,6 år) än för 
männen (43,9 år). 

I tab 3 redovisas antalet 15 § -fall inom 
olika civilstånd och åldersgrupper per 
1 000 av folkmängden. Frekvensen ingri
panden är i alla åldersgrupper med un
dantag av åldersgruppen 65 år och där
över väsentligt högre för förut gifta 
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Tab 3. Antal 15 §-fall per 1000 invånare inom olika åldersgrupper och civilstånd år 1960 

än för ogifta och gifta. De förstnämnda 
domineras i detta material av frånskilda 
personer. Särskilt iögonfallande är den 
höga frekvensen bland förut gifta män i 
de mellersta åldersgrupperna. För förut 
gifta män i åldern 40—44 år är frekvens
talet 17 gånger större än för gifta män i 
samma åldrar. Även de ogifta uppvisar i 
de mellersta åldersgrupperna betydligt 
högre frekvenstal än de gifta. 

För år 1960 har för första gången 
uppgifter inhämtats från nykterhets
nämnderna om nykterhetsvårdsklientelets 
körkortsinnehav. Bland 15 §-fallen var 
endast 5 % innehavare av körkort. 

Fördelning efter olika indikationer. För 
att 15 § nykterhetsvårdslagen skall kun
na tillämpas fordras dels att hemfallen
het åt alkoholmissbruk är konstaterad, 

Tab 4. Antal 15 §-fall med olika indikationer på landsbygd och i städer år 1960 
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Tab 5. Antal 15 §-fall med olika indikationer inom olika åldersgrupper år 1960 

dels att minst en av de i denna paragraf 
omnämnda specialindikationerna är för 
handen. Vilka dessa indikationer är, 
framgår av tab 4, där indikationerna 1— 
7 är hänförliga till 15 § Nvl. 

Den vanligaste indikationen är nr 4 
(ur stånd att ta vård om sig själv). För 
40 °/c av samtliga personer har denna an-
getts. Därnäst vanligast är återfallsfylle-
risterna (ind 6) med 35 %. En jämfö
relse med tidigare år ger vid handen att 
den relativa andelen hjälplösa ökat från 
34 % 1955 till 40 % år 1960 och samma 
tendens uppvisar även återfallsfyllerister-
na (27 % resp 35 % ) . En minskning av 
den relativa andelen kan däremot kon
stateras för de försumliga försörjarna, där 
den relativa andelen sjunkit från 27 % 
till 18 % 1960. Vissa differenser förelig
ger mellan landsbygd och städer, främst i 
fråga om de farliga, vilka på landsbyg
den utgör 17 %, men i städerna blott 
8 % av samtliga, samt i fråga om dem 
som återtagits på anstalt för brott mot 
utskrivningsbestämmelser (ind 8), vilka 
på landsbygden utgjorde 4 % och i stä
derna 9 %. 
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För en och samma person har ibland 
flera indikationer angetts, och i dessa fall 
har samtliga räknats. Härigenom blir to
talantalet fall inte lika med summan av 
de olika indikationerna, och summan av 
den relativa fördelningen blir större än 
100. 

Det ligger i de olika indikationernas 
karaktär att vissa blir dominerande i vis
sa åldrar, vilket framgår av tab 5. Så är 
t ex återfallsfyllerister mest förekomman
de i de yngsta åldrarna, försumliga för-
sörjare och farliga i de mellersta åldrarna 
samt hjälplösa i de äldsta åldrarna. 

Det ligger även i de olika indikationer
nas karaktär, att vissa av dem kommer 
att dominera för vissa civilstånd. De gifta 
alkoholmissbrukarna är antingen våld
samma och misshandlar sin familj eller 
försummar att underhålla den, medan de 
ogifta oftare är ute och blir tagna för fyl
leri. De hjälplösa har den högsta frek
vensen bland änklingarna, vilket givetvis 
sammanhänger med deras högre genom
snittsålder. Av de gifta har sålunda 39 °/c 
betecknats som försumliga försörjare och 
36 % som hjälplösa; av de ogifta har 



hälften betecknats som återfallsfyllerister 
och 40 % som hjälplösa. Bland änkling
arna och änkorna har över hälften rubri
cerats som hjälplösa. Inom detta civil
stånd har rätt många angetts som stö
rande (12 % ) . 

Olika slag av åtgärder. Vissa siffror som 
belyser 15 §-fallens fördelning efter de 
olika åtgärder, som nykterhetsnämnderna 
vidtagit, har sammanställts i tab 6. I de 
fall då mer än en åtgärd vidtagits mot en 
och samma person, har vederbörande re
dovisats under var och en av åtgärderna. 

I första hand söker nykterhetsnämnder
na i allmänhet att uppnå avsett resultat 
på annat sätt än genom vård på allmän 
vårdanstalt för alkoholmissbrukare. Av 
redovisade 19 027 personer har sålunda 
18 855, dvs 99 % av samtliga, varit före
mål för öppen vård. Motsvarande tal för 
år 1959 var 96 %. Två tredjedelar av 
dessa personer har inte varit föremål för 
några ytterligare åtgärder, men mot en 
tredjedel har dessutom strängare sådana 
(innebärande intagning på vårdanstalt) 
måst tillgripas. 

År 1960 vårdades drygt 2 000 personer 
på sjukhus, och poliklinikbehandling åt
njöts av 5 500 personer. Observera att 
dessa siffror endast gäller de fall, där 15 § 
Nvl varit tillämplig. 10 000 personer har 
varit föremål för något annat slag av 
hjälpåtgärd. Det har här rört sig om 
hjälp till ombyte av arbete eller vistelse
ort, anskaffande av ny bostad, omskol
ning eller dylikt. 

Länsnykterhetsnämnd och i vissa fall 
kommunal nykterhetsnämnd har enligt 
14 §, 2 mom Nvl befogenhet att avstänga 
en person från rätten att inköpa alkohol-
haltiga drycker. Sådant förbud har under 
1960 utfärdats för inemot 10 000 perso
ner. 

Den relativa fördelningen av olika slag 
av åtgärder företer vissa skillnader mellan 
landsbygd och städer. Framför allt an
nan hjälpåtgärd och poliklinikbehandling 
är vanligare i städerna än på landsbyg
den. 

Hur vissa åtgärder fördelar sig efter 
15 §-fallens ålder, framgår av tab 7. Po
liklinikbehandling och sjukhusvård är 
vanligast i de mellersta åldrarna, medan 

Tab 6. 15 §-fallens fördelning pa olika åtgärder år 1960 
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Tab 7. Antal 15 §-fall med vissa åtgärder fördelade efter ålder år 1960 

den relativa andelen personer som fått 
inköpsförbud stiger med åldern. 

7 157 personer har varit inskrivna på 
allmän vårdanstalt för alkoholmissbru
kare under 1960. Av dessa personer var 
172, dvs 2 %, innehavare av körkort. 

na till antalet är så få, kan emellertid 
rena tillfälligheter spela in. Skillnaderna 
mellan landsbygd och städer samt mellan 
olika civilstånd i fråga om antalet inskriv
na på egen ansökan framgår av tablån här 
intill. 

Antal intagna under år 1960 på allmän 
vårdanstalt. I det följande skall en kor
tare översikt lämnas över de vårdtagare, 
som under år 1960 intogs på allmän 
vårdanstalt för alkoholmissbrukare. Des
sa personer bör ej sammanblandas med 
totalantalet inskrivna på allmän vårdan
stalt, vilka redovisats tidigare i denna ar
tikel. 

Under år 1960 intogs på de allmänna 
vårdanstalterna för alkoholmissbrukare 
2 835 personer mot 2 662 föregående år. 
Härav var 2 092 tvångsintagna och 743 
frivilligt intagna. Antalet tvångsintagna 
ökade rätt kraftigt i jämförelse med 1959, 
då 1 924 tvångsintagna redovisades. En
dast 84 kvinnor intogs (dvs 3,0 % av 
samtliga). 

De intagnas fördelning efter ålder och 
civilstånd framgår av efterföljande tablå. 

De flesta vårdtagarna hade intagits på 
beslut av länsstyrelsen; endast 18 % hade 
intagits på egen ansökan. Frivillig intag
ning är något vanligare bland män än 
bland kvinnor. På grund av att kvinnor-
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Beräknar man frekvensen intagna inom 
olika åldrar per 1 000 av den manliga be
folkningen, visar det sig att den högsta 
frekvensen finns i åldern 30—49 år med 
1,5 intagna. Genomsnittsåldern för samt
liga intagna var 44 år. 

De frånskilda är liksom i fråga om 
samtliga 15 §-fallen överrepresenterade 
och denna överrepresentation har ökat 
under de senaste åren. De utgör omkring 
2 % av samtliga män i riket, men icke 
mindre än 28 % av samtliga intagna. De 
intagnas fördelning efter civilstånd visar 
inga större förändringar sedan 1959, dock 
har andelen frånskilda ökat något från 25 

till 28 fo samt andelen gifta minskat från 
32 till 30 %. 

I genomsnitt har 1,2 fall per 1 000 av 
den vuxna manliga befolkningen tagits in 
på vårdanstalt. År 1959 var motsvarande 
siffra 1,1. För 1 000 ogifta var talet 1,8, 
för gifta 0,5, för änklingar 1,2 samt för 
frånskilda 12,7. 

Rörande de indikationer, som länssty
relsen anger i sina resolutioner, bör på
pekas att det i många fall förekommer 
flera indikationer. I efterföljande tablå 
upptas dessa varje gång de redovisas, var
för summan blir större än 2 835 och den 
relativa fördelningens summa överstiger 
100. 

Barbro Wängberg 
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Socialhjälp och barnavård till utlänningar under år 1959 

Socialdepartementet har från länsstyrel
serna inhämtat uppgifter om socialhjälp 
och barnavård, som under år 1959 läm
nats utlänningar och för vilka ersättning 
lämnats av staten. En sammanställning av 
uppgifterna visar, att understöd utgått 
till 5 139 familjer och ensamstående med 
ett sammanlagt belopp av 4 736 000 kr. I 
förhållande till år 1958 innebär detta en 
viss uppgång beträffande de utgivna un
derstödsbeloppens summa. Antalet hjälp-
fall har minskat något. Motsvarande siff
ror år 1958 utgjorde nämligen 5 468 resp. 
4 605 000. Fördelningen år 1959 på olika 
nationaliteter är denna (1958 års siffror 
inom parentes). 

Det genomsnittliga understödsbeloppet 
var i runt tal 866 kr (840). 

De nu nämnda siffrorna bör lämpligen 
ses i relation till antalet utlänningar i ri
ket vid utgången av år 1959. Sedan pass-
friheten för nordbor genomförts, kan to
talantalet utlänningar i riket ej exakt an
ges. Enligt uppskattningsvis gjorda beräk
ningar torde de uppgå till _ omkring 
180 000 vid 1959 års slut. I denna siffra 
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ingår minderåriga samt utlänningar som 
tillfälligt vistas här. Antalet arbetsanmäl-
da utlänningar utgjorde i runt tal 106 000, 
varav 19 200 danskar, 42 000 finnar och 
9 500 norrmän. 

Det till utlänningar utgivna under
stödsbeloppet utgör 3 % av socialnämn
dernas och barnavårdsnämndernas sam
manlagda understödskostnader under 
1959, vilka uppgick till 160 milj kr. 

Understödsverksamhetens omfattning i 
olika län framgår av följande samman
ställning. 

Ossian Larnstedt 



Daghem, lekskolor och fritidshem 

I följande översikt lämnas några statis
tiska data för at t belysa utvecklingen av 
barnstugeverksamheten under senare år. 
De huvudsakliga formerna för arbetet 
inom detta område är daghem och lek
skolor för småbarn samt fritidshem för 
skolbarn. I tab 1 redovisas antalet anmäl

da institutioner av olika slag och deras 
platsantal vid slutet av åren 1950—61. 

Tabellen visar att antalet lekskolor mer 
än fördubblats under den redovisade pe
rioden. Platsantalet vid dessa uppgick vid 
utgången av 1961 till 39 779 och har se
dan 1950 ökat med 112 %. ökningen av 

Tab 1. Antal institutioner och platser den 31 december åren 1950—61 

Tab 2. Antal institutioner fördelade på 
huvudmän åren 1959—62 

platsantalet vid daghem och vid fritids
hem uppgick till 11 respektive 16 % fram 
till år 1959. Under år 1959 minskade 
platsantalet kraftigt inom dessa institu
tioner, och under det senaste året har 
återigen en nedgång inträffat. Förklaring
en till ovannämnda tillbakagång är dels 
att kommunerna numera placerar ett allt 
större antal barn såväl i förskoleåldern 
som i de yngre skolåldrarna i familjedag
hem samt dels at t antalet privat finansie
rade dag- och fritidshem minskat. Den 
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Tab 3. Antal förskollärare som varit i tjänst vid de statsunderstödda institutionerna under 
någon del av budgetåren 1958/59 och 1959/60 

31 december 1960 var ca 3 600 barn pla
cerade i familjedaghem. 

Institutionernas fördelning på huvud
män åren 1959—62 framgår av tab 2. 

De flesta institutionerna drivs av kom
muner (65 %) samt föreningar (29 %). 

Personalen vid daghem, lekskolor och 
fritidshem utgörs av förskollärare, barn
sköterskor, ekonomipersonal och övrig 
personal. Av förskollärare krävs utbild
ning vid förskoleseminarium. Ett fåtal 
har annan utbildning. Antalet förskollä
rare vid de statsunderstödda institutioner
na under budgetåren 1958/59 och 1959/ 

60 framgår av tab 3, som även visar de
ras fördelning efter examen. 

Det statliga stödet till barnstugorna ut
går i fyra former: 1) engångsbidrag från 
allmänna arvsfonden till inrättande av 
daghem, lekskolor och fritidshem även
som till sanering eller ombyggnad av re
dan befintliga institutioner, 2) driftbidrag 
till institutionerna, 3) bidrag till försko
leseminarier för utbildning av personal 
och 4) anslag till försöksverksamhet rö
rande daghem m m. 

Bidragens storlek under de senaste bud-
getåren framgår av efterföljande tablå. 

Britta Belo 
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Frånvaro inom industrin under veckan 
19—25 november 1961 

Hösten 1961 inhämtade socialstyrelsen 
uppgifter till en undersökning angående 
frånvaro från arbetet bland arbetare inom 
industrin under veckan 19—25 november. 
Liknande undersökningar har sedan hös
ten 1947 företagits en eller två gånger om 

året (sedan 1956 en gång varje höst) . 1 

Undersökningen hösten 1961 omfattar 

ett urval av företag, som erhållits på föl

jande sätt. Företag som lämnat uppgifter 

till socialstyrelsens undersökning rörande 
1 Jfr SocM, Stat Inf augusti 1961, s 204. 

Tab 1. Procentuellt antal arbetare frånvarande från arbetet inom skilda industrigrupper 
Anm M = män, K = kvinnor 

M = Måndag, F = fredag, L = lördag 
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Tab 2. Procentuellt antal arbetare frånvarande från arbetet av personliga skäl måndag-
fredag vid företag i olika storleks- och industrigrupper 
Anm M = män, K = kvinnor 

sysselsättningen inom industrin i augusti 
19611 fördelades (i regel efter det genom
snittliga antalet anställda arbetare under 
år 1960 enligt uppgifterna till sysselsätt
ningsstatistiken) på storleksgrupperna fö
retag med högst 25 arbetare, företag med 
26—100 arbetare och företag med minst 
101 arbetare. I den förstnämnda storleks
gruppen uttogs till frånvaroundersökning
en alla företag (dvs alla i sysselsättnings
statistikens tiondelsurval ingående företag 
som lämnat uppgifter för augusti 1961), 

1 Insamlingen av uppgifter till sysselsättnings-
statistiken grundar sig på ett urval av företag 
(vart tionde företag med högst 25 anställda ar
betare och samtliga övriga företag) från ett inom 
socialstyrelsen upprättat adressregister över in
dustriföretag (Jfr SocM, Stat Inf april 1961, s 97). 
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i storleksgruppen 26—100 arbetare vart 
femte företag och i storleksgruppen minst 
101 arbetare samtliga företag. Inom stor
leksgruppen företag med 26—100 arbeta
re tillsågs att företag, som i 1960 års 
frånvaroundersökning representerats av 
ett femtedelsurval, år 1961 fick represen
teras av samma företag som år 1960. 

Uppgiftsblanketter tillställdes inalles 
2 019 företag, av vilka 1 944 insänt be
arbetningsbara uppgifter. 

Uppgifterna skulle avse arbetare, in
räknat lagerarbetare, chaufförer samt för
män, som regelmässigt själva deltog i ar
betet, men ej ingenjörer, verkmästare och 
andra arbetsledare, kontors- och butiks
personal, lagerföreståndare, hemarbetare, 



Tab 3. Procentuellt antal manliga arbetare frånvarande frin arbetet av personliga skäl 
vid företag av olika storlek och belägenhet inom metall- och verkstadsindustrin 
Anm M = måndag, F = fredag, L = lördag 

städerskor, servitriser samt skogs- och 
jordbruksarbetare. Även arbetare, som på 
grund av driftsförhållanden, avsättnings
svårigheter e d hade förkortad arbetsvec
ka, skulle medtas. Däremot skulle deltids
arbetare, dvs arbetare som enligt indivi
duell överenskommelse med arbetsgivaren 
hade en kortare vecko-arbetstid än den 
som eljest var bruklig vid ifrågavarande 
arbete, inte redovisas liksom ej heller in
kallade till militärtjänstgöring (vare sig 
inkallelsen avsåg repetitionsövning, värn
pliktstjänstgöring eller annan militär
tjänstgöring), lediga i samband med 
barnsbörd och semesterlediga arbetare. 

På blanketten skulle för varje dag un
der veckan uppges antalet manliga och 
kvinnliga arbetare fördelade på följande 
grupper: 

1) i arbete hela dagen eller del av da
gen 

2) ej i arbete under dagen på grund av 
a) sjukdom (inkl olycksfall) 

b) familjeskäl eller andra person
liga förhållanden 

c) andra orsaker. 

Arbetare som deltagit i nattskiftsarbete 
skulle redovisas i grupp 1 för den dag då 
nattskiftet avslutades. Arbetare som en 
viss veckodag påbörjat nattskiftsarbete på 
kvällen men inte utfört något arbete ti
digare under dagen skulle för denna dag 
redovisas som frånvarande (i någon av 
grupperna 2 a—c). Frånvaro från natt
skiftsarbete skulle redovisas (i grupp 2) 
den dag då nattskiftet avslutades. 

Till gruppen 2 c skulle enligt anvis
ningarna räknas arbetare som inte varit 
i arbete under dagen på grund av fri
skift, omfördelning av arbetstiden, redu
cerat antal driftsdagar (t ex fyra- eller 
femdagarsvecka) eller eljest på grund av 
driftsförhållandena vid företaget (per-
mittering i samband med driftsinskränk
ning, maskinfel, materialbrist e d ) . 
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Tab 4. Antal frånvarande i procent av samtliga arbetare åren 1958—1961 
A = frånvarande av personliga skäl 
B = frånvarande på grund av sjukdom eller olycksfall 
G = frånvarande av andra personliga skäl än sjukdom och olycksfall (= familjeskäl eller andra 
personliga förhållanden) 

Vid bearbetningen har man företagit 
en »uppräkning» genom att de redovisa
de antalssiffrorna för olika grupper av 
företag dividerats med de kvoter som till-
lämpats vid urvalet av företag inom 
gruppen. De i tab 1—4 redovisade rela
tionstalen har erhållits genom att det 
uppräknade antalet arbetare i grupperna 
2 a och 2 b tillhopa respektive var för sig 
uttryckts i procent av motsvarande antal 
i grupperna 1, 2 a och 2 b tillsamman
tagna. 

I tab 1 redovisas för olika industri
grupper det procentuella antalet arbeta
re, som under perioden måndag—fredag 
samt under var och en av dagarna mån
dag, fredag och lördag varit frånvarande 
hela dagen eller del av dagen av person
liga skäl (grupperna 2 a + 2 b), på grund 
av sjukdom eller olycksfall (grupp 2 a) 
eller på grund av familjeskäl eller andra 
personliga förhållanden (grupp 2 b). 

Det bör påpekas, att i vissa fall frek
venstalen för lördagsfrånvaron möjligen 
blivit något för höga genom att vissa fö
retag, där en del av arbetsstyrkan varit i 
arbete på lördagen, såsom frånvarande 
på lördagen på grund av sjukdom redo
visat även arbetare som eljest denna dag 

90 

skulle ha varit frånvarande på grund av 
friskift eller av annan anledning. 

I tab 2 redovisas det procentuella an
talet frånvarande i genomsnitt för perio
den måndag—fredag vid företag av olika 
storlek inom skilda industrigrupper. 

I tab 3 anges beträffande företag av 
olika storlek inom metall- och verkstads
industrin det procentuella antalet från
varande manliga arbetare dels i storstä
derna (dvs Stockholm inkl Boo, Dande-
ryd, Djursholm, Huddinge, Järfälla, Li
dingö, Nacka, Saltsjöbaden, Sollentuna, 
Solna, Stocksund, Täby och Göteborg 
inkl Mölndal, Partilie, Råda, Torslanda, 
Tuve, samt Malmö) och dels i landet i 
övrigt. 

I tab 4 återges beträffande hela in
dustrin procenttal angående frånvaron 
från arbetet enligt undersökningarna hös
ten 1958—hösten 1961. Vid jämförelser 
mellan de olika åren bör hållas i minnet, 
att arbetare, som var i arbete del av da
gen, i 1959, 1960 och 1961 års undersök
ningar redovisats i grupp 1, men i 1958 
års undersökning i grupp 2. 

Erik Olofson 



Löneförhållandena för arbetare inom industri 
i november 1961 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrelsen 
från företag inom industrin fyra gånger 
om året inhämtat uppgifter om av ar
betare under en avlöningsperiod (som re
gel i kvartalets mellersta månad) upp
buren lönesumma och utförda arbetstim
mar. På grundval av dessa uppgifter har 
beräkningar gjorts rörande förändringar
na i arbetarnas genomsnittliga timför-
tjänster sedan närmast föregående under
sökningstillfälle och sedan motsvarande 
undersökningstillfälle föregående år. För 
varje undersöknings resultat har redo
gjorts i Sociala Meddelanden (senast i 
SocM, Statistisk Information, december 
1961). 

Från och med år 1959 grundar sig in
samlingen av uppgifter till ovannämnda 
statistik på ett stickprov av företag som 
ingår i ett inom socialstyrelsen upprättat 
adressregister. År 1961 har samma 
stickprovsförfarande använts som åren 
1959 och 1960. Stickprovet består av 
samtliga i registret upptagna företag med 
över 25 anställda arbetare samt vart ti
onde av övriga företag. 

Beträffande de uppgifter på vilka sta
tistiken grundas, vilka löneelement som 
ingår m m, hänvisas till SocM, Statistisk 
Information, juni 1961, s 156. 

I allmänhet avser uppgifterna fristå
ende arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redogö
relse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjänster 
sedan föregående undersökningstillfällen 
belyses av indextal, vilka beräknats med 
användande av uppgifter för sådana fö

retag som lämnat uppgifter vid båda de 
undersökningstillfällen som jämförelsen 
avser. För varje industrigrupp har man 
beräknat två genomsnittliga timförtjäns-
ter, en för vartdera undersökningstillfället, 
såsom kvoten mellan lönesumma och tim-
summa för en vecka. Indextalen har där
efter erhållits genom att timförtjänsterna 
vid det aktuella (senare) undersöknings
tillfället uttryckts i procent av motsva
rande timförtjänster vid det tidigare un
dersökningstillfället. Såväl lönesummor 
som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

Inom flera industrigrupper förekom
mer ackordsarbete som sträcker sig över 
flera avlöningsperioder. I sådana fall kan 
å ena sidan ackordsöverskott som helt el
ler delvis intjänats under tidigare avlö
ningsperioder ha utbetalats under redo
visningsperioden, medan å andra sidan 
ackordsöverskott som intjänats under den
na period kan komma att utbetalas först 
senare. Det bör även erinras om att den 
normala veckoarbetstiden ibland (t ex då 
fria lördagar förekommer) varierar under 
året utan motsvarande variationer i lö
nen (veckolön, månadslön). Vid bedöm
ningen av här redovisade indextal bör 
man beakta dessa omständigheter, liksom 
möjligheten av att primäruppgifterna i 
vissa fall icke sammanställts i full över
ensstämmelse med anvisningarna. 

I tab 1 återges indextal, som visar de 
beräknade timförtjänstemas förändringar 
från augusti till november 1961 och från 
november 1960 till november 1961. De 
förstnämnda indextalen grundas på upp-
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Tab 1. Indextal (augusti 1961 = 100 och november 1960 = 100) för genomsnittlig 
timförtjänst för arbetare inom industri i november 1961 
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Tab 1 (forts). Indextal för genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industri i november 1961 

Tab 2. Genomsnittliga ttmförtjänster, kr, i november 1961 för vuxna manliga 
industriarbetare i olika dyrortsgrupper 
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Tab 3. Indextal (november 1960 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industri i Stockholm i november 1961 

gifter från 3 559 företag och de sist
nämnda på uppgifter från 3 251 företag. 

I tab 2 återges genomsnittliga timför-
tjänster för vuxna manliga arbetare i oli
ka industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. 

Förändringarna mellan november 1960 
och november 1961 i de genomsnittliga 
timförtjänsterna för vuxna arbetare i 
Stockholm framgår av indextalen i tab 3. 

Tab 4 visar löneutvecklingen sedan au
gusti 1959 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Indextalen i 
denna tabell har beräknats enligt den 

s k kedjemetoden. Vid beräkningen av 
indextalen för februari 1960 har hänsyn 
ej tagits till senare utbetalda retroaktiva 
lönetillägg. För gruppen »verkstadsindu
stri m m» företogs år 1960 en stickprovs
undersökning beträffande de retroaktiva 
lönetilläggens storlek. I anslutning härtill 
erhölls indextalet 274,1 för den genom
snittliga timförtjänsten inklusive retroak
tiva lönetillägg i februari I960.1 

Erik Olofson 
1 Jfr SocM, Stat Inf, okt 1960 s 306. 

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industri 

Summary s 98 

94 



Sysselsättning inom industrin 

Socialstyrelsen har sedan flera år tillbaka 
en gång i månaden inhämtat uppgifter 
om sysselsättningsförhållandena för arbe
tare inom industrin. Från och med 1959 
inhämtas från företag (firmor eller ar
betsställen) uppgifter som avser dels en 
avlöningsperiod, dels en viss dag i res
pektive månad. Beträffande industriel] 
verksamhet, förrådsarbete m m i statlig 
regi (»statliga verkstäder m m») inhäm
tas endast uppgifter som avser en viss 
dag i månaden. 

Från och med år 1959 grundar sig in
samlingen av uppgifter på ett stickprov 
av företag som ingår i ett inom social
styrelsen upprättat adressregister. Vid 
utsändningen av uppgiftsblanketter i ja
nuari 1962 tillämpades samma stick
provsförfarande som åren 1959—1961, 
dvs blanketter utsändes till samtliga i 
registret upptagna företag med över 25 
anställda arbetare och statliga verkstäder 
m m (oavsett arbetarantal) samt till vart 
tionde av övriga företag. Blanketter skic
kades i januari 1962 till inalles 4 832 fö
retag (arbetsställen), varav 144 tillhörde 
gruppen »statliga verkstäder m m». 

Liksom tidigare skall uppgifterna enligt 
anvisningarna på blanketten avse arbe
tare (såväl heltids- som deltidsanställda) 
inberäknat lagerarbetare, chaufförer samt 
förmän som regelmässigt själva deltar i 
arbetet. I redovisningen skall inte med
tas ingenjörer, verkmästare och andra ar
betsledare, kontors- och butikspersonal, 
lagerföreståndare, hemarbetare, städer
skor och servitriser, skogs- och jordbruks
arbetare. 

Den vid materialets bearbetning till-
lämpade industrigrupperingen ansluter sig 
i huvudsak till den som tillämpas i kom-

merskollegii industristatistik. Vissa avvi
kelser förekommer dock, t ex då företag 
med flera arbetsställen med olika produk
tionsinriktning inte kan redovisa dessa 
vart för sig. Uppgifterna från statliga 
verkstäder m m bearbetas separat. 

Redovisningen på blanketten skall om 
möjligt avse dels den sista helgfria avlö
ningsperiod i respektive månad för vilken 
bokföringen av löner och arbetstid slut
förts i så god tid att uppgifter kan sam
manställas omkring månadsskiftet (jfr A, 
här nedan), dels en dag under senare 
hälften av månaden (jfr B, nästa sida). 
Redovisningsdagen skall inte vara lördag, 
söndag, helgdag, helgdagsafton eller dag, 
då någon större del av personalen är från
varande på grund av fyra- eller femda
garsvecka el dyl. 

A. Uppgifter skall lämnas om antalet ar
betare, som under avlöningsperioden 

1) varit i arbete (hela eller del av 
perioden) 

2) haft deltidsarbete (hela eller del 
av perioden) 

3) haft korttidsarbete (hela eller del 
av perioden) 

4) lämnat företaget efter uppsägning 
från arbetsgivaren 

5) lämnat företaget på egen begäran 
el dyl 

6) anställts vid företaget. 

Vidare skall redovisas 

7) hela antalet under avlöningsperio
den utförda arbetstimmar (inkl 
övertidstimmar ) 

8) antalet under avlöningsperioden 
utförda övertidstimmar (redovis
ningen skall avse alla övertidstim
mar, både på tidlön och ackord, 
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Tab 1. Sysselsättning inom industrin december 1961—januari 1962 vid foretag som lämnat 
uppgifter för bida månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

som enligt avtal är övertid eller el
jest betalas sbm övertid, men ej 
skifttimmar för vilka skifttillägg 
men ej övertidstillägg utgår). 

Om inom ett företag avlöningsperioder 
av olika längd tillämpas för olika grup
per av arbetare, skall dessa grupper re
dovisas var för sig. 

I grupp A: 1 skall medräknas alla ar
betare, som varit i arbete någon del av 
perioden, sålunda även de som redovisas 
i grupperna A: 2—6. Som arbetare med 
deltidsarbete (grupp A: 2) skall redovisas 
arbetare som enligt individuell överens
kommelse med arbetsgivaren har en kor
tare veckoarbetstid än den som eljest är 
bruklig vid ifrågavarande arbete. Med 
korttidsarbete (grupp A: 3) skall avses 
inskränkning av arbetstiden till följd av 
driftsförhållandena vid företaget, dock ej 
inskränkningar, som sammanhänger med 
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arbetstidens utläggning under året eller 
kollektivavtal om kortare arbetstid eller 
med särskilda bestämmelser om arbetsti
den för treskiftsarbetare, arbetare under 
jord m fl. 

B. Uppgifter skall även lämnas om anta
let arbetare, som redovisningsdagen 

1) var i arbete (inkl frånvarande på 
grund av friskift eller arbetstidens 
utläggning) 

2) ej var i arbete på grund av sjuk
dom, olycksfall, moderskapsledig-
het, militärtjänstgöring, semester, 
tillfällig ledighet eller frånvaro 
utan förfall 

3) ej var i arbete på grund av ar
betsbrist, maskinfel, materialbrist, 
reparationer el dyl 

4) ej var i arbete på grund av arbets-
konflikt. 



Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, januari 1961 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) december 1960—januari 1962 

För grupperna B : 1 och B : 2 skall upp
gifterna avse antalet manliga respektive 
kvinnliga arbetare var för sig. Grupper
na B: 1 och B: 2 tillhopa benämnes i ta
bellerna anställda arbetare (exkl per
mitterade). 

Från statliga verkstäder m m har man 
hittills endast inhämtat uppgifter enligt B. 

Med hänsyn till att de redovisade av
löningsperioderna är av skiftande längd, 
företas vid bearbetningen en omräkning 
av uppgifterna angående antalet avgång
na och nyanställda arbetare samt antalet 
arbetstimmar och övertidstimmar till att 
avse en (helgfri) vecka. Vidare gör man 
vid bearbetningen av samtliga uppgifter 

Tab 3. Antal i november 1961—januari 1962 under en vecka avgångna reap nyanställda 
arbetare samt antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela 
antalet arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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en uppräkning på så sätt att uppgifterna 
från företag, som utvalts med sannolik
heten 1/10, multipliceras med 10. 

I Sociala Meddelanden, Statistisk In
formation, publiceras endast vissa huvud
resultat av sysselsättningsstatistiken. Mer 
detaljerade redogörelser lämnas i Medde
lande från socialstyrelsens byrå för löne-
och sysselsättningsstatistik och i Arbets
marknadsstatistik (utgiven av Arbets
marknadsstyrelsen, Lindhagensgatan 74, 
Stockholm 12). 

Vid beräkningen av de i tab 1 och 2 
återgivna indextalen m m för januari 
1962 har man endast använt primärupp
gifter för de företag som lämnat uppgif
ter för både december 1961 och januari 
1962 (för december 1961 och januari 
1962 »identiskt material»). Procenttalen 
i tab 3 har däremot uträknats med an
vändande av allt material för respektive 
månader. 

Erik Olofson 

S U M M A R Y 

Wages in mining and manufacturing in 
November 1961 
The Social Welfare Board collects quarterly 
reports from establishments in mining and 
manufacturing concerning payrolls and hours 
worked, relating to one pay period in each 
quarter. 

On the basis of these reports calculations 
have been made concerning the changes of 
average hourly earnings of wage-earners since 
the survey next preceding and since the corre
sponding survey during the preceding year. 

Table 1 gives data on changes of average 
hourly earnings from August to November 1961 
and from November 1960 to November 1961 
and on average hourly earnings of adult male 
and female workers in November 1961. For 
adult male workers the average hourly earnings 
increased by 1.6 per cent from August to No
vember 1961 and by 7.8 per cent from No
vember 1960 to November 1961. 

In table 2 the average hourly earnings of 
adult male workers in November 1961 are 
shown for different cost-of-living zones. 

The changes from November 1960 to No
vember 1961 of average hourly earnings of 
adult male workers in Stockholm are shown 
by the index numbers in table 3. 

T h e wage development since August 1959 
for all categories of wage-earners (male and 
female adults and juveniles) is illustrated by 
the index numbers in table 4. These index 
numbers are calculated in accordance with 
the so-called chain method. Retrospective 
wage supplements are not included in the 
quarterly reports. In the year 1960 the Social 
Welfare Board has conducted a special sample 
survey on retrospective wage supplements in 
the group "verkstadsindustri m m " (engineer
ing industries e tc ) . In this connection the in
dex number 274.1 (February 1947 = 100) was 
computed for average hourly earnings of wage-
earners in the group mentioned in February 
1960, including retrospective wage supple
ments. 
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Konsumentprisindex för februari 1962 

Konsumentprisindex för februari har av 
socialstyrelsen beräknats till 167 (1949 
= 100) eller samma tal som för januari. 
Med två decimaler är talet för februari 
167,47 mot 167,35 för januari. Indexta
len för de olika huvudgrupperna av va
ror och tjänster för tidigare beräknings
tillfällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för februari liksom 
för januari följande: livsmedel 188, alko-
holhaltiga drycker och tobak 185, bostad, 
bränsle och lyse 165, därav för enbart 
bostad 170 och för bränsle och lyse 155, 

kläder och skor 133, inventarier och hus-
geråd 148 och diverse 162. 

Endast mycket obetydliga prisföränd
ringar har inregistrerats mellan januari 
och februari. Inom livsmedelsposten har 
dock en del mindre prishöjningar och 
prissänkningar förekommit, men de har 
tagit ut varandra. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till oför
ändrat 136. 

Inga Tammelin 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950-februari 1962 (år 1949 = 100)1 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67, och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1961 samt december 1961, januari—februari 1962 
samt talens procentuella förändringar december 1961—februari 1962 

Trycklov 24 april 1962 KUNGL BOKTR. STHLM 1962 620100 

Pris 1,60 
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Mödrahjälpen år 1961 

Mödrahjälpen, vilken infördes år 1938, 
utgår till kvinnor, vilka visat sig vara i 
uppenbart behov av understöd i samband 
med havandeskap och barnsbörd. Mödra-
hjälp beviljas av mödrahjälpsnämnderna, 
en i varje landstingsområde. Redogörelsen 
i det följande bygger på från dessa nämn
der insända protokollsutdrag. 

Mödrahjälpens omfattning. Mödrahjäl
pen nådde sin största omfattning under 
mitten av 1940-talet, då i runt tal 65 000 
mödrar, eller nära hälften av alla barnafö
derskor, erhöll understöd i samband med 
havandeskap och barnsbörd. Därefter har 
en oavbruten minskning i verksamhetens 
omfattning ägt rum, vilket framgår av 
nedanstående tablå. Den kraftiga ned
gången år 1955 (ca 30 %) var en följd 
av moderskapsförsäkringens införande. 

Det totala antalet handlagda ansök
ningar om mödrahjälp var, som framgår 
av tablån, drygt 23 000 under år 1961. 
Antalet har minskat med ca 600 sedan fö
regående år. Under året handlades 
knappt en mödrahjälpsansökan på vart 
fjärde nyfött barn. Av de handlagda an

sökningarna beviljades nästan 70 %. Sam
manlagt utbetalades under året 6,41 milj 
kr i mödrahjälp. 

I tabell 1 lämnas en detaljerad redo
visning av mödrahjälpens omfattning un
der år 1961. Frekvensen handlagda an
sökningar per 1 000 levande födda barn 
var betydligt högre på landsbygden än i 
städerna och även frekvensen beviljade 
ansökningar. Ungefär vart femte nyfött 
barn på landsbygden erhöll mödrahjälp 
mot knappt vart nionde i städerna. 

Av mödrahjälpsnämnderna ( = lands
tingsområdena) redovisades den högsta 
frekvensen handlagda ansökningar av 
mödrahjälpsnämnden i Gävleborgs län. 
Den högsta andelen beviljade ansökning
ar redovisades för Uppsala läns mödra-
hjälpsområde, där 88 % av de handlagda 
ansökningarna beviljades. Lägsta andelen 
visar mödrahjälpsnämnden i Västman
lands län med blott 46 % beviljade an
sökningar. 

Av tabell 1 framgår också att ej gifta 
mödrar (ogifta, frånskilda och änkor) be
viljades mödrahjälp i betydligt större ut
sträckning än de gifta. 
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Tab 1. Absoluta och relativa antalet handlagda och beviljade ansökningar om mödrahjälp 
i mödrahjälpsomriden under i r 1961 

Mödrarnas ålder, civilstånd, sjukpen
ningklass m m. De mödrar som erhållit 
mödrahjälp har i tabell 2 fördelats efter 
civilstånd och ålder. Därvid framgår at t 
54 % av mödrarna var gifta. Vid en jäm-
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förelse med tidigare år har denna andel 
minskat; år 1948 var 80 % gifta. Ande
len gifta var dessutom högre på landsbyg
den (62 % ) än i städerna (42 % ) . Möd
rarnas fördelning efter ålder visar, att 



Tab 2. Beviljade ansökningar fördelade efter mödrarnas ålder och civilstånd, år 1961 

mer än 1/4 var under 20 år. År 1948 ut
gjorde dessa unga mödrar mindre än 
1/10. Vidare var de gifta mödrarna i stä
derna yngre än på landsbygden, medan 
bland de ej gifta ingen nämnvärd ålders
skillnad förelåg mellan städer och lands
bygd. 

De hjälpta mödrarna har i tabell 3 för
delats efter antalet hemmavarande barn 
före den nedkomst, för vilken mödrahjälp 
beviljats. Som framgår av tabellen är na
turligtvis skillnaden i antalet barn mellan 
gifta och ej gifta kvinnor avsevärd. Av de 
gifta kvinnorna hade knappt 1/5 varit 
barnlösa, medan bland de ej gifta drygt 
3/4 varit utan barn före den aktuella 
nedkomsten. Den huvudsakliga skillnaden 

mellan landsbygd och städer hänför sig till 
de gifta kvinnorna. Färre gifta kvinnor 
på landsbygden än i städerna hade tidiga
re varit barnlösa — 17 r/c respektive 26 c/c 
— medan betydligt fler av landsbygdens 
än av städernas gifta mödrar hade minst 
4 barn — 22 % respektive 13 %. 

De gifta och ej gifta kvinnornas inpla
cering i sjukpenningklass framgår av 
tablån på nästa sida, vilken samtidigt ger 
en bild av förekomsten av förvärvsarbete 
bland dem. 

De gifta kvinnor, som beviljats mödra
hjälp, tillhörde huvudsakligen sjukpen
ningklass 1 H. Till nämnda grupp förs, 
förutom gifta kvinnor med en inkomst av 
1 200—1 800 kr per år, även alla gifta 

Tab 3. Beviljade ansökningar fördelade efter antalet hemmavarande barn under 16 år 
före den aktuella nedkomsten, år 1961 
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kvinnor utan inkomst eller med en in
komst under 1 200 kr. Huvudparten av 
kvinnorna i sjukpenningklass 1 H är ej för
värvsarbetande. Av de ej gifta mödrarna 
hade i städerna ca 2/3 förvärvsarbete som 
inbringade mer än 1 800 kr per år, medan 
motsvarande andel mödrar på landsbyg
den utgjorde en något mindre andel. Av 
samtliga ogifta mödrar som beviljats möd-
rahjälp hade 36 % en inkomst som över
steg 5 000 kr per år, dvs sjukpenningklass 
7 eller däröver. 

Mödrahjälpens storlek. Under år 1961 
utbetalades som tidigare nämnts 6,41 milj 
kr i mödrahjälp. Av beloppet gick 3,86 
milj kr till landsbygdens mödrar och 2,55 
till städernas, vilket redovisas i tabell 4. 
Medelbeloppet per moder uppgick till 400 
kr och har sedan 1957 ökat med 64 kr. I 
genomsnitt erhöll de ogifta mödrarna 79 
kr mer än de gifta. 

Efter förnyad ansökan beviljades till-
läggsbelopp i 524 fall med i genomsnitt 
222 kr. Som jämförelse kan nämnas att år 
1960 beviljades tilläggsbelopp i 450 fall 
med i genomsnitt 219 kr. 
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Skillnaden i beviljad mödrahjälp mel
lan de olika mödrahjälpsområdena är, 
som framgår av tabellen, avsevärd vad 
medelbeloppen beträffar. Det lägsta ge
nomsnittsbeloppet redovisar Västman
lands läns landstingsområde (297 kr), 
medan det högsta redovisas för nämnden 
i Västernorrlands län (486 kr). Det bör 
observeras att mödrahjälpen är maxime
rad; det högsta belopp någon vid havan
deskap eller barnsbörd kan tillerkännas är 
600 kr (vid flerbörd 800 kr). 

Utöver det ovan nämnda mödrahjälps-
beloppet erhåller praktiskt taget alla kvin
nor genom lagen om moderskapshjälp 
moderskapspenning, vilken utgår med 
270 kr vid enkelbörd och 405 kr vid fler
börd (grundbelopp). 

I tabell 5 redovisas mödrahjälpsfallen 
fördelade efter sjukpenningklass och be
loppets storlek. Därvid framgår att 33 % 
av mödrarna erhållit minst 600 kr, medan 
belopp understigande 200 kr utgått till 
15 %. Andelen mödrar som erhållit högs
ta mödrahjälpsbelopp är självfallet högst 
bland dem som saknar förvärvsarbete el
ler har låg inkomst. 



Tab 4. Den beviljade mödrahjälpens belopp inom olika mödrahjälpsområden, år 1961 

Hjälpformer. Mödrahjä lp till tandvård 
ersätts direkt genom nämndernas försorg. 
I övrigt utgår mödrahjälpen sedan 1955 
som regel i kontant form. 

Tablån nederst på nästa sida utvisar an
talet beslut angående vissa hjälpformer 
samt fördelningen av totalbeloppet. Det 
bör observeras att en moder kan få såväl 

kontanthjälp som hjälp in natura, varför 
antalet beslut överstiger antalet hjälpta 
mödrar. 

Mödrahjälp i form av kontantersätt-
ning utgick till 75 % av samtliga mödrar 
och omfattade 4,26 milj kr. Varje moder 
med kontantersättning erhöll i genom
snitt 357 kr. I tandvårdsersättning utbe-
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Tab 5. Mödrahjälpsfall fördelade efter beloppets storlek och sjukpenningklass 

talades 1,64 milj kr till ca 9 200 mödrar, 
vilket betyder att över hälften av möd
rarna erhöll dylik hjälp. Hjälpen till 
tandvård var av något större omfattning 
på landsbygden än i städerna. Det genom
snittligt beviljade tandvårdsbeloppet var 
179 kr. Tandvårdsbeloppens storlek inom 
olika mödrahjälpsområden framgår för 
övrigt av tabell 4. Drygt 10 % av möd
rarna erhöll naturahjälp till kost, ut
rustning, hemhjälp och inackordering 
för ett sammanlagt belopp av 511 000 kro
nor. 

Avgivna besvär. Till socialstyrelsen ingavs 
615 besvär under år 1961 över mödra-
hjälpsnämndernas beslut (motsvarande 
4 % av samtliga ansökningar). Av be
svärsärendena ogillades 499 och 16 läm
nades utan åtgärd utöver nämndens änd
rade beslut, medan 100 bifölls med ett be
lopp på ca 26 000 kr. I de fall mödra-
hjälpsnämnderna själva ändrat sina be
slut med ledning av de omständigheter 
som framkommit vid besvärsutredningen 
beviljades ytterligare ca 3 900 kr. 
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Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1962 OCH LÄGET DEN 1 APRIL 1962 

Nedanstående översikt är liksom tidigare 
redogörelser beträffande utlänningar i 
Sverige grundad på statistik utarbetad in
om statens utlänningskommission. När
mast föregående kvartalsöversikt framla
des i marshäftet av Sociala Meddelanden 
1962. 

Tab 1. Uppehållstillstånd för utlänningar 

Utlänningar med uppehållstillstånd. En
ligt 27 § utlänningskungörelsen 4 juni 
1954 äger utlänning icke uppehålla sig i 
riket längre tid än tre månader utan att 
inneha gällande uppehållstillstånd. Stad
gandet gäller dock ej för medborgare i 
Danmark, Finland, Island eller Norge och 
ej heller för utlänningar som har bosätt

ningstillstånd. Barn under 16 år är i re
gel införda i föräldrarnas pass, varvid sär
skilt uppehållstillstånd inte utfärdas för 
dem. 

Som framgår av tab 1 uppgick antalet 
gällande uppehållstillstånd den 1 april 
1962 till 50 967. Detta är den högsta siff
ran på tre år och den innebär en ökning 
med 772 sedan årsskiftet. I likhet med fö
regående kvartal har ökningen till stor del 
gällt gruppen »övriga», vilken omfattar 
mellan sextio och sjuttio nationaliteter, 
och främst då jugoslaver, vilka nu svarar 
för drygt 35 % av gruppen. I övrigt har 
högre siffror noterats för bl a italienare, 
tyskar och USA-medborgare medan smär
re minskningar noterats för främst schwei
zare och balter. 

Naturaliserade utlänningar. Under första 
kvartalet 1962 har 2 119 utlänningar bli
vit svenska medborgare, varav 1 891 efter 
Kungl Maj:ts beslut. Det är 160 mer än 
under motsvarande period förra året och 
även något mer än under föregående 
kvartal. I totalantalet ingår 1 386 perso
ner över 18 år (640 män och 746 kvin
nor) samt 733 personer under 18 år (335 
män och 398 kvinnor). Beträffande för
delningen efter förutvarande nationalitet 
kan nämnas att 705 finländare, 493 tys
kar, 207 danskar, 177 norrmän, 154 bal
ter, 71 USA-medborgare, 54 polacker, 51 
österrikare samt 34 ungrare förvärvat 
svenskt medborgarskap under det här re-
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Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 april 1962, fördelade 
efter yrkesgrupp och nationalitet 

dovisade kvartalet. De återstående 173 
nyblivna svenska medborgarna kommer 
från ett tjugotal nationer. 
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Födda och avlidna utlänningar. Enligt de 
uppgifter som inkommit till utlännings
kommissionen under första kvartalet 1962 



Tab 3. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 april 1962, fördelade 
efter län och nationalitet 

har 92 utlänningar avlidit i Sverige. An
talet av utländska kvinnor födda barn 
uppgick enligt under samma tid inkom
na uppgifter till 1 160. Av mödrarna ha
de 609 finländsk, 189 tysk, 94 dansk och 
84 norsk nationalitet. 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Enligt utlänningskungörelsen ålig
ger det envar som anställt utlänning i sin 
tjänst att inom tjugofyra timmar efter an
ställningens tillträdande göra skriftlig an
mälan härom till polismyndigheten pä or
ten. Vid anställningens upphörande skall 
arbetsgivaren inom samma tidrymd göra 
motsvarande avanmälan. Anmälningsskyl
dighet föreligger i fråga om samtliga ut
ländska arbetstagare som fyllt 16 är, oav

sett om arbetstillstånd erfordras eller ej. 
På grundval av till utlänningskommis

sionen inkomna arbetsanmälningskort — 
vilka även passerar länsarbetsnämnderna 
(bl a i och för yrkeskodifiering) — före
tas vid varje kvartalsskifte en räkning av 
antalet arbetsanmälda utlänningar. I det 
följande framläggs resultaten av den per 
den 1 april 1962 verkställda räkningen. 

Som framgår av tab 2 uppgick det to
tala antalet arbetsanmälda utlänningar 
den 1 april till 121 747, vilket innebär en 
minskning med 278 under första kvarta
let 1962. Jämfört med den 1 april 1961 
är nu nära 9 000 fler utlänningar arbets
anmälda, därav 4 000 finländare, 1 000 
jugoslaver, 500 italienare och 400 spanjo
rer. 
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Av de arbetsanmälda var 82 907 m ä n 
och 38 840 kvinnor. Den manliga domi
nansen har ökat något under det senaste 
året ; den 1 april 1961 var nästan exakt 
två tredjedelar av de arbetsanmälda ut
länningarna män, medan dessas andel den 
1 april 1962 uppgick till 68,1 procent. 

Av de särskilt redovisade nationaliteter
na har norrmän, finländare, balter och 
italienare ökat medan övriga minskat. De 
nordiska arbetstagarna har ökat sin andel 
från 66 till 67 procent under kvartalet. 
Bland de i tab 2 och 3 icke särskilt redo
visade nationaliteterna kan nämnas jugo
slaver (1 932) , spanjorer (1 264), neder-
ländare (1 195), britter (1 083), schweiz
are ( 1 0 3 4 ) , fransmän (472) , USA-med-
borgare (464) samt greker (328). De 
återstående ca 3 000 utländska arbetarna 
representerar närmare ett sjuttiotal na
tioner. 

Inom tre yrkesgrupper redovisas min
skat antal arbetsanställda ut länningar: 
jordbruk och skogsbruk, husligt arbete 
samt restgruppen arbete ej hänförligt till 
annan näringsgren. Jordbruk och träd
gårdsskötsel har minskat med ca 400 
men samtidigt har skogsbruket ökat med 
närmare 200, varför minskningen totalt 
för gruppen uppgår till drygt 200. De in
om husligt arbete sysselsatta utlänningar
na har minskat med över 1 000. Den star

ka minskningen är delvis resultat av den 
kontroll av anmälningsförfarandet inom 
denna yrkesgrupp som företagits i utlän
ningskommissionen under kvartalet. 

Industr i och hantverk ha r ökat med 
550. Ökningen har till hälften gällt me
tallindustrin och i övrigt främst textil- och 
beklädnadsindustrin. Gruppen samfärdsel 
har ökat med drygt 250, varav ca 150 
inom sjöfart och 100 inom landtransport. 
De återstående yrkesgrupperna har också 
ökat men inte i något fall med så mycket 
som 100 arbetstagare. 

Länsuppgifter över antalet arbetsan
mälda utlänningar återfinns i tab 3. Av 
de 6 län som redovisar högre siffror har 
Göteborgs och Bohus ökat mest ( + 430) . 
Ökningen har främst gällt metall- och tex
tilindustrin samt sjöfarten. I Älvsborgs län 
har ökningen till stor del avsett bekläd
nadsindustrin, medan det i Västernorr
lands och Jämtlands län är den ökade sys
selsättningen inom skogsbruket som är an
ledningen till de höjda siffrorna. 

Av de län som redovisat lägre siffror 
har Malmöhus och Västmanlands minskat 
mest ; i det förra är det främst antalet ut
länningar inom jordbruket som minskat 
medan det i det senare är metallindustrin 
som svarar för de sänkta siffrorna. 

Göran Söderlund 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
4:e kvartalet 19611 

Tab 1. Indextal2 (2:a kvartalet 1955 — 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
enski ld detaljhandel m m 3:e kvartalet 1958—4:e kvartalet 1961 

1 Se anm under tab 5, s 118. — 2 Indextalen fr o m l:a kvartalet 1960 har beräknats med utgångs
punkt från omsättningsbelopp i vilka allmän varuskatt ingår. 
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Tab 2. Indextal1 för omfattningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 4ie kvartalet och l:a—4:e kvartalen 1961 samt uppräknade försäljningssummor 

1 Se not 2, tab 1. 
2 Uträknade enligt uppgifter från identiska företag. 
3 Uträknade enligt kedjemetod. 

116 



Tab 3. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 4:e kvartalet och 1:a—4:e kvartalen 1961, exklusive och inklusive 
omsättningen i vissa större varuhus 

Tab 4. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom konsumentkooperativ detalj
handel m m under 4:e kvartalet och l:a—4:e kvartalen 1961 samt 
uppräknade försäljningssummor 
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1 Se not 2, tab 1. 

1 Se not 2, tab 1. 



Tab 5. Indextal1 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
vissa branscher av enskild och konsumentkooperativ detaljhandel m m 
1:a kvartalet 1958—1:e kvartalet 1961 

1 Se not 2, tab 1. — Indextalen har uträknats enligt kedjemetod. De för varje kvartal för enskild 
resp konsumentkooperativ detaljhandel beräknade indextalen med närmast föregående kvartal som 
bas har vägts samman med de uppräknade försäljningsbeloppen som vikter. 

Anm. Beträffande statistikens uppläggning hänvisas till Sociala Meddelanden 1956: 2 och 1958: 2 
samt till Sociala Meddelanden, Statistisk Information 1959: februari, 1960: november och 1961: 
augusti. 

Frågeblanketter som avsåg omsättningen under fjärde kvartalet 1961 utsändes till 4 905 i social
styrelsens register ingående företag (firmor och försäljningsställen) inom enskild detaljhandel m m. 
Bearbetningsbara svar erhölls från 3 258 företag (66 %). Inom egentlig detaljhandel var svarsfrekvensen 
65 %, för restauranger m m 76 % och för betjäningsställen 62 %. Av de företag som lämnat be
arbetningsbara svar hade 3 139 även insänt blanketter rörande tredje kvartalet 1961. Uppgifter från 
dessa »identiska» företag har använts vid beräkningen av indextal för omsättningens förändringar 
mellan tredje och fjärde kvartalen 1961. 

Uppgifter rörande omsättningen inom konsumentkooperativ detaljhandel m m under 4:e kvartalet 
1961 erhölls från 182 till Kooperativa förbundet anslutna konsumtionsföreningar och från vissa av 
Kooperativa förbundet centralt administrerade företag. Bland dessa uppgiftslämnare förekom ej något 
bortfall. 

Ossian Ernvik 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin januari—februari 1962 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, februari 1961= 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) januari 1961—februari 1962 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1962 (s 95—96). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i december 1961—februari 1962 under en vecka avgångna resp nyanställda 
arbetare samt antal arbetare med deltidaarbete resp korttidaarbete 1 procent av hela 
antalet arbetare, som varit i arbete under den redovisade avloningaperioden 
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Konsumentprisindex för mars 1962 

Konsumentprisindex för mars har av so
cialstyrelsen beräknats till 168 (1949 = 
100) mot 167 för februari 1962. Med tvä 
decimaler är talet för mars 167,89 mot 
167,47 för februari. Indextalen för de oli
ka huvudgrupperna av varor och tjänster 
för tidigare beräkningstillfällen återges i 
tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 

tjänster är indextalen för mars följande 
(februaritalen inom parentes) : livsmedel 
189 (188), alkoholhaltiga drycker och to
bak 185 (185), bostad, bränsle och lyse 
165 (165), därav för enbart bostad 170 
(170) och för bränsle och lyse 155 (155), 
kläder och skor 134 (133), inventarier 
och husgeråd 148 (148) och diverse 163 
(162). 

Mellan februari och mars märks pris-

Tab 1. Konsumentprisindex 1950-mars 1962 (Ar 1949 = 100) > 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1961 och januari—mars 1962 samt talens 
procentuella förändringar december 1961—mars 1962 
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förändringar för enskilda varuslag bl a 
inom livsmedelsposten, som har stigit med 
0,3 procent. Höjda priser har noterats för 
bröd, grädde, kalvkött, charkuterivaror, 
rotfrukter, strösocker, kaffe med bröd 
m m, medan däremot t ex vetemjöl, ox
stek, djupfryst gödkyckling och färsk skin
ka gått ner i pris. 

Bland beklädnadsvarorna ha r prishöj
ningar förekommit rät t a l lmän t Höjning

en av diverseposten beror på en höjning 
av pensionatspriserna sedan föregående 
säsong. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet ha r beräknats till oför
ändrat 136. 

Inga Tammelin 

SUMMARY 

Maternity Assistance in 1961 

Maternity assistance, which was introduced in 
1938, is provided for women who show that 
they are obviously in need of assistance in con
nection with pregnancy and childbirth. Mater
nity assistance is granted by the Maternity As
sistance Boards in each province. This article is 
based on extracts from the Minutes of these 
Boards. 

Maternity assistance reached its peak in the 
middle of the 1940's when in round figures 
65 000 mothers, or nearly one half of all the 
women then bearing children, received assist
ance in connection with pregnancy or child
birth. Since then this assistance has steadily 
decreased in extent. The sharp decrease (about 
30 %) in 1955 was as a consequence of the 
introduction of maternity insurance. 

During 1961 a total of rather more than 
23 000 applications for maternity assistance 
were dealt with. There has been a decrease by 
about 600 since the previous year. During the 
year less than one application for maternity as
sistance was dealt with for every fourth child 
born. Nearly 70 % of the applications dealt 
with were granted. In all 6.41 million kronor 
were disbursed during the year in maternity as
sistance. 

The frequency of applications dealt with per 
1 000 live births was considerably higher in the 
rural areas than in the towns as, too, was the 
frequency of applications granted. About every 
fifth newly born child in the rural areas re
ceived maternity assistance as against not quite 
every ninth in the towns. 

Single mothers (unmarried, divorced and 
widowed) were granted maternity assistance to 
a much greater extent than were married 
mothers. 54 % of the mothers receiving mater
nity assistance were married. When compared 
with previous years it will be seen that this 
ratio has decreased; in 1948, 80 % were 
married. The distribution of the mothers by 
age shows that more than one quarter of them 
were under the age of 20. In 1948 these young 
mothers accounted for less than 1/10 of all the 

mothers. Furthermore, the married mothers 
were younger in the towns than in the rural 
areas while among the single mothers there was 
no appreciable difference in age between those 
in the towns and those in the rural areas. 

Naturally there is a considerable difference 
between the married women and the single 
women in the number of children they had. A 
bare 1/5 of the married women were childless 
before the birth in question while rather more 
than 3/4 of the single women had no children 
previously. 

The married women granted maternity as
sistance mainly come under Class I H in the 
national sickness insurance scheme. This Class 
covers both married women with an income of 
kr. 1 200—1 800 a year, and all married women 
without any income or with an income of un
der kr. 1 200. The majority of the women 
entitled to benefits under Class I H are not 
economically active. In the towns about 2/3 of 
the unmarried mothers were economically ac
tive, earning more than kr. 1 800 a year, while 
the corresponding proportion for the mothers in 
the rural areas was rather less. Out of all the 
single mothers granted maternity assistance, 
36 % had an income exceeding kr. 5 000 per 
year. 

As has been mentioned above, during 1961 a 
total of kr. 6.41 million was disbursed in mater
nity assistance. The average sum per mother 
amounted to kr. 400 and his risen by kr. 64 
since 1957. On an average the single mothers 
received 79 kronor more than the married ones. 

In 524 cases supplementary grants were 
made after further application, the average 
sum being kr. 222. By way of a comparison it 
can be mentioned that supplementary grants 
were made in 450 cases, the average sum being 
kr. 219. 

It should be noted that there is a maximum 
limit to maternity assistance; the greatest 
amount any woman can be granted in pregnan
cy or at childbirth is kr. 600 (kr. 800 in the 
case of multiple births). 

In addition to the special grants under ma
ternity assistance, practically all women re
ceived maternity benefit under the Maternity 
Assistance Act ; the sum concerned is kr. 270 at 
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a single birth and kr. 405 at a multiple birth 
(basic sum) . 

Thirty-three per cent of the mothers received 
at least kr. 600, while 15 % received sums of 
kr. 200 or less. Naturally the mothers receiving 
the highest maternity assistance payments are 
those who are not economically active or who 
have a small income. 

Maternity assistance for dental care is paid 
direct by the Maternity Assistance Boards. 
Since 1955 maternity assistance has been paid 
in cash as a rule. Nevertheless a mother can 
receive assistance both in cash and in kind. 

Maternity assistance in the form of cash was 
paid to 75 % of all the mothers to the tune of 
4.26 million kronor. Each mother receiving a 
cash grant was given on the average the sum of 
kr. 357. A total of 1.64 million kronor was paid 
to some 9 200 mothers for dental care ; this 
means that more than one half of the mothers 
received aid of this kind. Assistance for dental 
care was given rather more widely in the rural 
areas than in the towns. The average sum 
granted was kr. 179. Ra ther more than 10 % 
of the mothers received assistance in kind in 
the form of food, equipment, home help and 
lodging, amounting in all to kr. 511 000. Page 
105. 

Aliens in Sweden: A survey for the first quarter 
of 1962 and the situation on 1st April 1962. 
This account of aliens in Sweden is based on 
statistics compiled by the National Office for 
Aliens. According to § 27 of the Aliens Order 
dated 4th June 1954 an alien must not remain 

in this country for more than three months 
without having a valid residence permit. This 
Order, however, does not refer to Danish, Fin
nish, Icelandic or Norwegian subjects or to 
aliens who have been granted the right to settle 
permanently in Sweden. As a rule children 
under the age of 16 are entered in their 
parents ' passport; special residence permits are 
therefore not issued for them. 

O n 1st April 1962, 50 967 residence permits 
were valid. This is the largest number for three 
years and is an increase by 772 since 31st De
cember 1961. As was the case in the previous 
quarter, the increase has largely been in the 
group called "o the r nationalities", which com
prises between sixty and seventy nationalities, 
and has been due in particular to a rise in the 
number of Yugoslavs who now account for 
rather more than 35 % of the group. In gene
ral an increase has been noted in the number 
of Italians, Germans and Americans among 
others, while there has been a decrease chiefly 
in the number of Swiss and Baits. 

A total of 2 119 aliens became Swedish sub
jects in the first quarter of 1962. This is 160 
more than in the corresponding last year and 
also somewhat more than during the previous 
quarter. 

O n 1st April there were 121 747 aliens re
gistered for work, which is a decrease of 278 
in the first quarter of 1962. Compared with 1st 
April 1961 there are now 9 000 more aliens 
registered for work, 4 000 of whom are Finns, 
1 000 Yugoslavs, 500 Italians and 400 Spa
niards. Page 111. 
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Några specialuppgifter om ålderdomshemmen 1960 

Utöver de årligen återkommande frågor
na på statistikblanketten över ålderdoms
hemmen brukar varje år medtas några 
frågor av mer speciellt intresse. 

År 1960 ställdes vissa frågor om hur 
hobbyverksamheten var ordnad vid hem
men samt om televisionsapparat fanns in
stallerad på ålderdomshemmet för vård-
tagarnas räkning och om väntelista före
kom för inflyttning på ålderdomshemmet. 
I det följande redovisas dessa uppgifter 
helt kortfattat, medan de något utförli
gare kommer att framläggas i publikatio
nen »Socialhjälpen 1960». 

Av samtliga 1 350 ålderdomshem hade 
67 c/c ingen organiserad hobbyverksam
het. Den vanligaste orsaken till att sådan 
verksamhet ej förekom var att pensionä
rerna var alltför gamla och skröpliga. I 
några fall var även brist på lokaler och 
handledare orsaken härtill. Av de 451 ål
derdomshem, som har organiserad hobby
verksamhet, har 49 hem verksamheten 
öppen även för åldringar bosatta utanför 
ålderdomshemmet. Som handledare för 

pensionärernas hobbyverksamhet anlitade 
199 hem en särskild terapeut, medan 
hemmets föreståndarinna ledde hobby
verksamheten på 219 hem och frivillig ar
betskraft på 33 hem. 

Förekomsten av organiserad hobbyverk
samhet sammanhänger rätt starkt med 
hemmens storlek, vilket framgår av ne
danstående tablå. Bland de minsta hem
men har endast 20 % organiserad hobby
verksamhet, men hela 80 % av hemmen 
med över 50 platser. På de små och me
delstora hemmen är oftast hemmets fö
reståndarinna handledare för pensionä
rernas hobbyverksamhet, medan de större 
hemmen vanligen anlitar en terapeut. 

TV-apparat förekom på 85 % av ål
derdomshemmen. Något oftare förekom 
TV på hemmen i städerna (96 % ) än på 
landsbygden (83 % ) , vilket delvis beror 
på sämre möjligheter för TV-mottagning 
på landsbygden — speciellt i övre Norr
land där motsvarande procentsiffra var 
endast 46 %. 

Väntelista för inflyttning på ålderdoms-
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h e m m e t f ö r e k o m p å 6 0 3 h e m ( 4 5 % ) . 

P l a t s b r i s t e n v a r b e t y d l i g t s t ö r r e p å h e m 

m e n i s t ä d e r n a ä n p å l a n d s b y g d e n s h e m ; 

26 å l d e r d o m s h e m i s t ä d e r n a h a d e ö v e r 5 0 

p e r s o n e r p å v ä n t e l i s t a m e n e n d a s t 4 h e m 

p å l a n d s b y g d e n . V a n l i g a s t v a r d e t d o c k 

m e d u p p till 5 p l a t s v ä n t a n d e , s o m r e d o 

v i sades a v 3 3 2 h e m . 

Barbro Wängberg 

S U M M A R Y 

Homes for the aged: some special particulars 
The Social Welfare Board's annual question
naire on the activities of homes for the aged 
included in 1960 certain questions as to 
whether leisure-time activities were organized 
at the homes, whether television had been in
stalled for the inmates and whether there was 
a waiting-list for the home in question. 

Out of a total of 1,350 homes for the aged, 
67 % had no organized leisure-time activities, 
the most usual reason being that the pensioners 
were too old or infirm. In some cases the lack 
of premises or of an organizer was the reason. 
Out of the 451 homes for the aged that had 
organized leisure-time activities, 49 also al
lowed their activities to be used by old people 
from outside. A total of 199 homes employed 
a special occupational therapist as organizer of 
their leisure-time activities, while the principal 
of the home was the organizer in 219 homes 
and volunteers did this work in 33 homes. 

The size of the home largely determines 
whether or not there are leisure-time activities. 

In the smallest homes only 20 % had organized 
leisure-time activities, but the figure was as 
much as 80 % in the homes with more than 
50 places. T h e principal of the home in the 
case of the smaller and medium-sized homes is 
usually the organizer of these activities, but the 
bigger homes usually employ a therapist. 

Eighty-five per cent of the homes for the 
aged had television. I t was rather more com
mon to find television in the homes in towns 
(96 %) than in the country (83 %) ; this is 
partly due to the fact that there is poorer 
television reception in the rural areas — es
pecially in Norrland where the corresponding 
percentage was only 46 % . 

There was a waiting-list for the home for 
the aged in 603 cases (45 % ) . The shortage of 
beds was considerably larger in the homes in 
the towns than in the rural areas; 26 homes 
in the towns had more than 50 people on the 
waiting-list but only 4 homes in the rural 
areas. I t was most usual however for a home 
to have up to 5 persons on its waiting-list, this 
figure being returned for 332 homes. 

1 3 0 



Uppgifter om bostadsbyggandet under 
första kvartalet 1962 

Angående primärmaterialet till och upp
läggning av följande redovisning hänvisas 
till Sociala Meddelanden, Statistisk Infor
mation, januari 1960 (s 11). 

»Småhus» är den gemensamma benäm
ningen på enfamiljs- och tvåfamiljshus 
samt rad- och kedjehus. Övriga hus ut
görs av flerfamiljshus och hus för huvud

sakligen andra än bostadsändamål — 
»icke-bostadshus». Då antalet lägenheter 
i icke-bostadshus är ringa (mindre än en 
procent av den totala bostadsproduktio
nen) betecknas i följande tabeller alla 
andra hus än småhus som »flerfamiljs
hus». 

Tab 1. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i olika kommuner 
och kommungrupper1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1962. 
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Tab 2. Antal lägenheter 1 påbörjade hus i olika kommuner och kommungrupper1 

Tab 3. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga, påbörjade och pågående flerfamiljshus. 
Hela riket 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1962. 
2 Se not till tab 1. 
3 » » » » 1. 
4 » » » » 1. 
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Tab 4. Antal lägenheter i InByttningsfärdiga hus i städer med 30 000—100 000 invånare1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1962. 
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Löneförhållandena för arbetare inom industri 

i februari 1962 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrelsen 
från företag inom industrin fyra gånger 
om året inhämtat uppgifter om av ar
betare under en avlöningsperiod (som re
gel i kvartalets mellersta månad) upp
buren lönesumma och utförda arbetstim
mar. På grundval av dessa uppgifter har 
beräkningar gjorts rörande förändringar
na i arbetarnas genomsnittliga timför-
tjänster sedan närmast föregående under
sökningstillfälle och sedan motsvarande 
undersökningstillfälle föregående år. För 
varje undersöknings resultat har redo
gjorts i Sociala Meddelanden (senast i 
SocM, Statistisk Information, april 
1962). 

Från och med år 1959 grundar sig in
samlingen av uppgifter till ovannämnda 
statistik på ett stickprov av företag som 
ingår i ett inom socialstyrelsen upprät ta t 
adressregister. Vid utsändningen av upp
giftsblanketter i februari 1962 tillämpa
des samma stickprovsförfarande som åren 
1959—1961, dvs blanketter utsändes till 
samtliga i registret upptagna företag med 
över 25 anställda arbetare samt till vart 
tionde av övriga företag. Blanketter skic
kades i februari 1962 till inalles 4 607 
företag (arbetsställen). Svar har erhållits 
från 80 °/o av de tillskrivna företagen. 

De för statistiken erforderliga uppgif
terna om utbetalda lönesummor och ut
gjorda arbetstimmar inhämtas under år 
1962 på ett rapportkort, som innehåller 
uppgifter om a) av arbetare under en 
avlöningsperiod (som regel i kvartalets 
mellersta månad) uppburen lönesumma 
och utförda arbetstimmar (med fördel
ning på de tre grupperna vuxna manliga 
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arbetare, vuxna kvinnliga arbetare samt 
minderåriga arbetare och lärlingar) och 
b) antal arbetare som varit i arbete under 
hela eller del av den redovisade avlö
ningsperioden. I lönesummorna skall en
ligt anvisningarna ingå övertidsersätt
ning, skifttillägg, ackordsöverskott m m, 
men ej semesterlön eller semesterersätt
ning, helgdagslön eller helgdagsersättning 
(dvs lön som enligt avtal utgår till t im-
avlönade arbetare för vissa bestämda 
helgdagar) , ersättningar vid sjukdom, 
olycksfall o dyl. För tidigare avlönings
perioder utbetalda lönebelopp, som för
anletts av retroaktiva lönebestämmelser i 
nyingångna avtal, skall ej medtas. 

I allmänhet avser uppgifterna fristå
ende arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redogö
relse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjänster 
sedan föregående undersökningstillfällen 
belyses av indextal, vilka beräknats med 
användande av uppgifter för sådana fö
retag som lämnat uppgifter vid båda de 
undersökningstillfällen som jämförelsen 
avser. Företag, för vilka uppgifter erhål
lits endast vid det ena av de två under
sökningstillfällena, har således ej medta-
gits. För varje industrigrupp har man be
räknat två genomsnittliga timförtjänster, 
en för vartdera undersökningstillfället, så
som kvoten mellan lönesumma och tim-
summa för en vecka. Indextalen har där
efter erhållits genom att timförtjänsterna 
vid det aktuella (senare) undersöknings
tillfället uttryckts i procent av motsva
rande timförtjänster vid det tidigare un-



Tab 1. Indextal (november 1961 = 100 och februari 1961= 100) för genomsnittlig 
timförtjänst för arbetare inom industri i februari 1962 
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Tab 1 (forts). Indextal för genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industri i februari 1962 

Tab 2. Genomsnittliga timfortjanater, kr, i februari 1962 för vuxna manliga 
Industriarbetare i olika dyrortagrupper 
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Tab 3. Indextal (februari 1961 - 100) för genomsnittlig timfortjanst för arbetare 
inom industri i Stockholm i februari 1962 

dersökningstillfället. Såväl lönesummor 
som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

Inom flera industrigrupper förekom
mer ackordsarbete som sträcker sig över 
flera avlöningsperioder. I sådana fall kan 
å ena sidan ackordsöverskott som helt el
ler delvis intjänats under tidigare avlö
ningsperioder ha utbetalats under redo
visningsperioden, medan å andra sidan 
ackordsöverskott som intjänats under den
na period kan komma att utbetalas först 
senare. Det bör även erinras om att den 
normala veckoarbetstiden ibland (t ex då 
fria lördagar förekommer) varierar under 
året utan motsvarande variationer i lö

nen (veckolön, månadslön). Vid bedöm
ningen av här redovisade indextal bör 
man beakta dessa omständigheter, liksom 
möjligheten av att primäruppgifterna i 
vissa fall icke sammanställts i full över
ensstämmelse med anvisningarna. 

I tab 1 återges indextal, som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändringar 
från november 1961 till februari 1962 och 
från februari 1961 till februari 1962. De 
förstnämnda indextalen grundas på upp
gifter från 3 265 företag och de sist
nämnda på uppgifter från 3 419 företag. 
Det bör framhållas, att uppgifterna för 
februari 1962 i regel avser en avlönings
period, under vilken tidigare gällande 
kollektivavtal tillämpades, trots att av-

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig timfortjanst for arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industri 
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talsperioden utlupit. De nya avtalen för 
1962 blev i allmänhet ej färdiga förrän i 
april 1962. 

I tab 2 återges genomsnittliga timför-
tjänster för vuxna manliga arbetare i oli
ka industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. Det må framhållas, att 
dyrortsgrupp 3 enligt den statliga löne
grupperingen från och med 1 januari 
1962 även omfattar de orter som tidigare 
tillhörde dyrortsgrupp 2. 

Förändringarna mellan februari 1961 
och februari 1962 i de genomsnittliga 
timförtjänsterna för vuxna arbetare i 
Stockholm framgår av indextalen i tab 3. 

Tab 4 visar löneutvecklingen sedan no
vember 1959 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Indextalen i 
denna tabell har beräknats enligt den 
s k kedjemetoden. Vid beräkningen av 

indextalen för februari 1960 och februari 
1962 har hänsyn ej tagits till senare ut
betalda retroaktiva lönetillägg. För grup
pen »verkstadsindustri m m» företogs å r 
1960 en stickprovsundersökning beträffan
de de retroaktiva lönetilläggens storlek. I 
anslutning härtill erhölls indextalet 274,1 
för den genomsnittliga timförtjänsten in
klusive retroaktiva lönetillägg i februari 
I960.1 I avsikt att belysa de retroaktiva, 
lönetilläggens storlek har socialstyrelsen i 
år liksom år 1960 till ett urval av företag 
inom gruppen »verkstadsindustri m m»-
skickat en blankett med anhållan om vis
sa uppgifter rörande de retroaktiva löne
tilläggen. 

Erik Olofson-

1 Jfr SocM, Stat Inf, okt 1960 s 306. 

S U M M A R Y 

Wages in mining and manufacturing in 
February 1962 

The Social Welfare Board collects quarterly 
reports from establishments in mining and 
manufacturing concerning payrolls and hours 
worked, relating to one pay period in each 
quarter. 

On the basis of these reports calculations 
have been made concerning the changes of 
average hourly earnings of wage-earners since 
the survey next preceding and since the corre
sponding survey during the preceding year. 

Table 1 gives data on changes of average 
hourly earnings from November 1961 to Febru
ary 1962 and from February 1961 to Febru
ary 1962 and on average hourly earnings of 
adult male and female workers in February 
1962. For adult male workers the average 
hourly earnings increased by 0.6 per cent 
from November 1961 to February 1962 and 
by 4.4 per cent from February 1961 to Febru
ary 1962. 

In table 2 the average hourly earnings of 
adult male workers in February 1962 are-
shown for different cost-of-living zones. 

The changes from February 1961 to Febru
ary 1962 of average hourly earnings of adult 
male workers in Stockholm are shown by the 
index numbers in table 3. 

The wage development since November 1959' 
for all categories of wage-earners (male and 
female adults and juveniles) is illustrated b y 
the index numbers in table 4. These index 
numbers are calculated in accordance with 
the so-called chain method. Retrospective 
wage supplements are not included in the 
quarterly reports. In the year 1960 the Social 
Welfare Board has conducted a special sample-
survey on retrospective wage supplements in 
the group "verkstadsindustri m m" (engineer
ing industries etc) . In this connection the i n 
dex number 274.1 (February 1947 = 100) was 
computed for average hourly earnings of wage-
earners in the group mentioned in February 
1960, including retrospective wage supplements.. 
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Sysselsättning inom industrin1 

T a b 1. Sysselsättning i n o m industrin februari—mars 1962 vid företag rom lämnat 
uppgifter för bada månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

T a b 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, m a r s 1961 = 100) för antal anstäl lda 
arbetare (exkl permitterade) februari 1961—mars 1962 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1962 
(s 95—96). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne-
och sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i januari—mars 1962 under en vecka avgångna reap nyanställda 
arbetare samt antal arbetare med deltidsarbete reap korttidaarbete i procent av hela 
antalet arbetare, som varit i arbete under den redovisade avldningsperioden 
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Konsumentprisindex för april 1962 

Konsumentprisindex för april har av so
cialstyrelsen beräknats till 169 (1949 = 
100) mot 168 för mars 1962. Med två de
cimaler är talet för april 169,20 mot 
167,89 för mars. Indextalen för de olika 
huvudgrupperna av varor och tjänster för 
tidigare beräkningstillfällen återges i 
t a b l . 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för april följande 
(marstalen inom parentes) : livsmedel 194 
(189), alkoholhaltiga drycker och tobak 

185 (185), bostad, bränsle och lyse 164-
(165), därav för enbart bostad 168 (170) 
och för bränsle och lyse 155 (155), kläder 
och skor 134 (134), inventarier och hus-
geråd 149 (148) och diverse 163 (163). 

Livsmedelsposten har sålunda mellan 
mars och april uppvisat en utveckling, 
som avsevärt skiljer sig från den som gäl
ler för de andra varugrupperna. Av de i. 
huvudgruppen ingående 73 prisinsam-
lingsvarorna har inte mindre än 60 stigit. 
i pris. Särskilt starka prisstegringar har in
registrerats för en del varor med säsong-

Tab 1. Konsumentprisindex 1930—april 1962 (år 1949 = 100)1 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, a 255, och 1958: 3, s 191„ 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67, och 1961, s 59. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1961 och februari—april 1962 samt talens procentuella 
förändringar december 1961—april 1962 
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mässigt varierande priser, såsom ägg, pota
tis, morötter och vitkål, men även på en 
del andra varor, såsom mjölk, tjock gräd
de, nötkött, fläskkotlett, falukorv, blod
pudding och strösocker har ökningar över
stigande 4 procent uppnåtts. För livsme
delsposten som helhet har prishöjningen 
varit 2,9 procent. Bortsett från uppgången 
i samband med införandet av den allmän
na varuskatten är detta den största pris
höjning för livsmedelsposten från en må
nad till nästa, som inregistrerats sedan 
sommaren 1955. 

Nedgången av indextalet för bostad, in
klusive egnahem, med 2 enheter eller 1,4 
procent, beror på den sänkta räntan. 

Inom övriga grupper, nämligen kläder 
och skor, inventarier och husgeråd samt 
diverse har prisförändringarna på det he

la taget varit obetydliga. Höjningarna har 
dock övervägt något, vilket lett till den 
angivna höjningen av index för inventa
rier och husgeråd med en enhet. På en del 
av de i dessa varugrupper ingående va
rorna och tjänsterna insamlades inga pri
ser i april, varför det är möjligt att en del 
redan inträffade prishöjningar kommer 
att inregistreras i samband med nästa in
dexberäkning om en månad. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Höjningen av konsumentprisindex på
verkar folkpensionspristalet, som stiger 
från 136 till 137. Folkpensionerna höjs 
dock ej. 

Inga Tammelin 
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Ungdomsvårdsskolorna år 1961 

I det följande redovisas verksamheten vid 
ungdomsvårdsskolorna under år 1961. 
Detta var som bekant första året den nya 
barnavårdslagen gällde, varför viss för
ändring av redovisningen jämfört med fö
regående år har måst göras. 

Ungdomsvårdsskolorna är skolor för 
vård av barn och ungdom som omhänder
tagits av barnavårdsnämnden för sam-
hällsvård på grund av visad vanart.1 Det 
finns två olika typer av skolor, nämligen 
skolhem för barn i skolpliktig ålder samt 
yrkesskolor för barn och ungdom som av
slutat sin skolgång. Vården av eleverna 
äger rum inom eller utom skola. Vid vård 
utom skola överlämnas eleven till enskilt 
hem, inackorderingshem, annan anstalt el 
dyl. Vård utom skola ersätter begreppen 
utackordering och villkorlig utskrivning 
enligt den gamla barnavårdslagen, med 
den skillnaden att eleven enligt den nya 
barnavårdslagen ej kan placeras i sitt för
äldrahem. 

Antal skolor, platser, elever m m. Av sko
lorna är 16 avsedda för manligt klientel. 

Dessa fördelar sig på 4 skolhem, 11 yrkes
skolor samt 1 kombinerat skolhem och yr
kesskola — Lövsta. Av de 9 skolorna för 
kvinnliga elever är 8 yrkesskolor och 1 
skolhem. Hur platsantalet och eleverna 
fördelar sig på olika typer av skolor och 
vårdformer framgår av tab 1. 

Det av Kungl Maj:t fastställda antalet 
platser på ungdomsvårdsskolorna vid ut
gången av år 1961 var 1 005 mot 970 vid 
samma tidpunkt föregående år. Den 
verkliga platstillgången på skolorna var 
emellertid något lägre än det fastställda 
platsanstalet. Vid utgången av år 1961 
var antalet disponibla platser 966 eller 39 
lägre än det av Kungl Maj:t fastställda. 
Orsaken härtill är bl a pågående repara
tionsarbeten. Av hela antalet disponibla 
platser var 706 avsedda för manligt och 
260 för kvinnligt klientel. 

Hela ungdomsvårdsskoleklientelet, dvs 
samtliga barn och ungdomar under sko
lornas tillsyn, vid utgången av år 1961 
omfattade 1 480 elever och hade minskat 
med ett femtiotal sedan föregående år. 
Drygt 60 % av dessa elever var intagna 

Tab 1. Ungdomsvårdsskolorna vid slutet av åren 1958—1961 

1 Begreppet v a n a n har försvunnit u r den nya lagen, men med hänsyn till att redogörelsen omfattar 
både tiden före och efter 1 jan. 1961 har uttrycket bibehållits i texten. 

2 Beträffande Lövsta har alla elever födda 1947 eller senare förts till skolhemmet medan övriga förts 
till yrkesskolan. 

3 Utgör nettoantalet skolor. 
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Tab 2. Ungdomsvårdsskoleelevernas ålder år 1961 

på skolorna, medan övriga vårdades utom 
skolorna. Av samtliga kvarvarande barn 
var 917 pojkar och 563 flickor. 

Exspektanter. Ett väsentligt resultat av 
de senaste årens utbyggnad av ungdoms
vårdsskolorna är att antalet exspektanter 
kraftigt kunnat nedbringas. Vid slutet av 
år 1959 stod 138 ungdomar på skolornas 
väntelistor jämfört med 24 vid samma 
tidpunkt år 1960. Den 31 december 1961 
var antalet exspektanter 5. 

Förändringar i elevantalet. En elev vid 
en skola kan när så prövas lämpligt pla
ceras för vård utom skola. Om vederbö
rande därvid visar dåligt uppförande eller 
eljest missköter sig, skall han återtas till 
skolan. Eleven blir utskriven när ända
målet med vården anses uppnått eller om 
han är i behov av vård på annan anstalt 
eller skall avtjäna straff. Utskrivning skall 
ske senast när eleven fyller 21 år eller om 
han omhändertagits efter det han fyllt 18 
år senast 3 år efter omhändertagandet. I 
efterföljande tablå redovisas under år 
1958—1961 vidtagna förändringar i vård
formerna. 

150 

Av de år 1961 nyintagna var 181 flic
kor och 648 pojkar. Huvudparten av des
sa barn och ungdomar (85 %) hade pla
cerats på yrkesskolor. Samma år utskrevs 
859 elever, varav 136 — praktiskt taget 
endast pojkar — utskrevs för avtjänande 
av fängelsestraff. Antalet elever som un
der året överflyttats till annan ungdoms
vårdsskola var 191. Omkring 1/4 av des
sa flyttades från skolhem till yrkesskola. 

Elevernas ålder. Ungdomsvårdsskoleele
vernas fördelning efter ålder och kön re
dovisas i tab 2. Helt naturligt var nästan 
samtliga nytillkomna yrkesskoleelever 15 
år eller äldre, medan huvudparten av de 



Tab 3. Anledningar till omhändertagande åren 1958—1961 

nytillkomna skolhemseleverna var under 
15 år. Om man ställer hela ungdoms
vårdsskoleklientelet i relation till folk
mängden i olika åldersgrupper, framgår 
att 2,2 av i 000 barn i åldern 15—17 
år stod under skolornas tillsyn vid ut
gången av år 1961. I åldersgruppen 18— 
20 år var motsvarande andel 1,6 och i 
åldersgruppen 9—-14 år 0,1. 

Drygt hälften av de utskrivna ungdo
marna var i åldern 18—19 år, omkring 
1/3 i åldern 15—17 år och ett fåtal un
der 15 år. Resterande 15 % av eleverna 
hade fyllt 20 år. 

Eleverna fördelade efter vanartsfaktorer. 
De barn och ungdomar som står under 
ungdomsvårdsskolornas tillsyn har om
händertagits på grund av visad vanart. 
På vilket sätt denna tagit sig uttryck 
framgår av tab 3, i vilken eleverna för
delats efter orsakerna till omhändertagan
det. Därvid har eleverna fördelats efter 
samtliga angivna vanartsfaktorer och fö
rekommer sålunda i vissa fall under flera 
av de angivna faktorerna. I gruppen an
nan vanart ingår eldsanläggning, ligabrott 
och rån. 

Av tabellen framgår att den ojämför
ligt vanligaste orsaken till omhänderta
gande av pojkar år 1961 var andra egen
domsbrott än billån. De därnäst vanli
gaste orsaksfaktorerna var billån och al
koholmissbruk. Bland de nytillkomna flic
korna var sexuell vanart, vagabondering 
och alkoholmissbruk de mest förekom
mande orsakerna. 

Vid jämförelse med tidigare år framgår 
att de alkoholmissbrukande ungdomarnas 
andel av ungdomsvårdsskoleklientelet ökat 
mycket kraftigt under de senaste åren. 
Den allra starkaste ökningen har skett 
bland flickorna av vilka mer än var tred
je under år 1961 omhändertagen miss
brukat alkohol. 

Vårdtidens längd. För att belysa vårdti
dens längd för de under år 1961 utskriv
na eleverna redovisas den tid eleverna 
tillhört skolorganisationen i a) en första 
vårdtid, dvs tiden fram till den första 
utplaceringen eller utskrivningen, b) en 
resterande vårdtid på skolan, dvs ev öv
rig vistelsetid på skolan, c) en vårdtid 
utom skola, samt d) en utskrivningstid 
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Tab 4. Vårdtiden för under år 1961 enligt 67 § bvl utskrivna elever 

med vilken avses den sammanlagda tid 
eleverna vårdats inom och utom skola. 

I tab 4 redovisas den genomsnittliga 
vårdtidens längd för olika kategorier ele
ver fördelade efter orsak till utskrivning. 
De elever som utskrivits med bibehåilen 
samhällsvård redovisas även särskilt. 
Vårdtiden för dessa elever är i genom
snitt kortare än för övriga, vilket är na
turligt då utskrivning med bibehållen 
samhällsvård innebär att eleven har be
hov av fortsatt vård, fostran eller utbild
ning men att denna bättre kan tillgodo
ses av barnavårdsnämnden än av ung
domsvårdsskola. Utskrivning med bibe-

152 

hållen samhällsvård kan även innebära att 
eleven bedömes vara i behov av en prövo-
tid i hemmet innan samhällsvården helt 
upphör. 

I detta sammanhang kan nämnas att 
ett antal skolhemselever (46 elever under 
år 1961) varje år överförs till yrkesskolor
na och sedan vid utskrivningen redovisas 
som utskrivna från yrkesskolorna. 

Vårdtidens förändringar under den se
naste femårsperioden framgår av tab 5. 
Som synes har vårdtidens längd för de 
elever vilka utskrivits för avtjänande av 
straff ej undergått någon enhetlig för
ändring. För övriga utskrivna elever har 



Tab 5. Vårdtiden för åren 1957—1961 utskrivna elever 

däremot den sammanlagda vårdtiden 
sjunkit starkt under de två senaste åren. 
Detta torde sammanhänga med at t den 
nya barnavårdslagen som ovan omtalats 
ej medger vård utom skola i det egna 
hemmet, varför elever som återvänder till 

SUMMARY 

The Approved Schools in 1961 

This article gives an account of the work of 
the approved schools in 1961. This was the 
first year the new Child Welfare Act has been 
in force; as a result the report has had to be 
drawn up rather differently than in previous 
years. 

Approved schools are schools for the care of 
children and young people who are in the 
charge of the Child Welfare Committees for 
public care on account of established mis
demeanours. There are two different types of 
schools, school homes for children of school 
age and vocational welfare schools for children 
and young people who have completed their 
schooling. The pupils may either be cared for 
within the school or outside it. In the case of 
care outside the school the pupil is sent to a 
private home, a hostel, some other institution 
etc. Care outside the school takes the place 
of boarding out and conditional discharge ac
cording to the old Child Welfare Act with 
the difference that the pupil, according to the 
new Act, may not now be placed in his own 
home. 

Sixteen of the schools are intended for boys 
and youths. Four of them are school homes, 
11 vocational welfare schools and 1 a com
bined school home and vocational welfare 
school (Lövsta). Out of the 9 schools for fe
male pupils, 8 are vocational welfare schools 
and 1 a school home. 

sina hem blir utskrivna. Eftervården för 
dessa ungdomar överlämnas i flertalet fall 
till barnavårdsnämnderna. 

Marianne Elg 

The number of places at approved schools 
as laid down by the King-in-Council at the 
end of 1961 was total 1,005 as against 970 
at the same time in the previous year. The ac
tual number of places at the schools was how
ever somewhat lower than had been ordained. 
At the end of 1961 the number of places 
available amounted to a total of 966, or 39 
fewer than laid down by the King-in-Council. 
This was partly due to repair work. 706 of the 
places available were reserved for male pupils 
and 260 for female pupils. 

At the end of 1961 a total of 1,480 pupils 
came under the supervision of these schools, 
this figure being a decease of about 50 since 
the previous year. Rather more than 60 % of 
these pupils were being cared for at the schools, 
while the remainder were being cared for out
side. 917 of these children were boys and 563 
girls. 

A significant result of the expansion during 
recent years of the approved schools is that it 
has been possible to reduce very greatly the 
number of children waiting to be admitted to 
the approved schools. At the end of 1959 there 
were 138 young people on the waiting-lists as 
against 24 at the same time in 1960. On 31st 
December 1961 there were 5 young people on 
the waiting-lists. 

A pupil at a school may when it is con
sidered suitable be placed for care outside the 
school. If the young person concerned con
ducts himself badly or otherwise misbehaves, 
he must be sent back to the school. A pupil is 

(Forts s 164) 
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Nykterhetsnämndernas verksamhet under år 1961 

Åtgärder enligt nykterhetsvårdslagen. En
ligt kommunernas årsberättelser var anta
let personer, som nykterhetsnämnderna 
tagit befattning med under 1961, 86 376. 
Detta innebär en ökning med 6 % i jäm
förelse med 1960. ökningen är något stör
re på landsbygden (7 %) än i städerna 

(5 %). 
Man måste emellertid göra klart för sig 

att dessa siffror inte bara är ett mått på 
nykterhetstillståndet, utan därjämte i hög 
grad påverkas av nämndernas effektivitet. 
Ett annat mått på nykterhetstillståndet är 
uppgifterna om antalet avdömda fylleri
förseelser; även här kommer effektivite

ten hos det ingripande organet, polisen, 
in i bilden. 

Utvecklingen de senaste åren i fråga 
om antalet personer med vilka nykterhets
nämnderna tagit befattning samt antalet 
avdömda fylleriförseelser framgår av föl
jande tablå. 

Tab 1. Personer med vilka nykterhetenämnderna tagit befattning år 1961 
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Tab 2. Antal hjälpåtgärder enligt 14 § Nvl år 1961 

Nykterhetsvårdsfallen har i det följan
de uppdelats i tre kategorier, nämligen 
endast undersökningsfält fall då enbart 
hjälpåtgärder förekommit (14 §-fall) 
samt fall mot vilka åtgärder av mera in
gripande art företagits (15 § -fall ). I 
tablån överst på nästa sida redovisas an
talet fall av ovannämnda tre typer med 
fördelning på kvinnor samt personer un
der 25 år. Av samtliga fall var omkring 
4 % kvinnor och omkring 20 % under 
25 år. I jämförelse med närmast före
gående år har antalet yngre personer 
bland nykterhetsvårdsfallen ökat med 6 %. 

Hur antalet personer, som nykterhets

nämnderna tagit befattning med, fördelar 
sig på olika län framgår av tab 1. För
ändringarna sedan föregående år är rätt 
olika för skilda delar av riket. De flesta 
länen redovisar en uppgång av antalet 
fall. Störst är ökningen i Göteborgs och 
Bohus län samt Västernorrlands län med 
omkring 20 %. Den starkaste minskning
en redovisas av Gotlands (28 %) och 
Uppsala län (19 % ) . 

Totalantalet fall under 1961 var 11,5 
per 1 000 invånare mot 11,0 ett år tidi
gare; i städerna var motsvarande siffror 
15,8 (15,2) och på landsbygden 7,0 
(6,5). 
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Hjälpåtgärder enligt 14 § nykterhets-
vårdslagen. Hjälpåtgärder utgör den ge
nerella behandlingsformen vid lindrigare 
fall av alkoholmissbruk. Påpekas bör 
emellertid att hjälpåtgärder enligt 14 § 
även har företagits mot de svårare miss
brukarna, för vilka s k »hemfallenhet» åt 
alkoholmissbruk är konstaterad (15 §-
fall). Enligt statistiken för 1960 hade den 
övervägande delen av dessa personer ock
så varit föremål för hjälpåtgärder enligt 
14 § Nvl. 

De olika hjälpåtgärdernas fördelning 
inom olika län har sammanställts i tab 2. 
I många fall förekommer flera olika åt
gärder mot en och samma person, varför 
summan av antalet fall med åtgärder blir 
betydligt större än antalet personer. 

Till hjälpåtgärder räknas även ett sam
tal om det har rådgivande eller eljest 
terapeutisk karaktär. Den särskilda redo
visningen av antalet rådgivande samtal 
har emellertid slopats, enär bl a gränsen 
mellan dessa lindrigare 14 § -fall och un
dersökningsfallen på sina håll var mycket 
svår att dra. 

Med s k annan hjälpåtgärd avses hjälp 
till ombyte av arbete eller vistelseort, an
skaffande av ny bostad, omskolning eller 
dylikt. 
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Körkortsärenden. Bland nykterhetsnämn
dernas arbetsuppgifter intar de s k kör
kortsärendena, dvs yttranden angående 
lämplighetsintyg för körkortssökande, en 
betydande plats. 

Antalet körkortsärenden samt antalet 
anmärkningar i nykterhetshänseende i 
samband med dessa ärendens handlägg
ning framgår av nedanstående tablå. I 
jämförelse med närmast föregående år 
hade antalet körkortsärenden under år 
1961 ökat med cirka 19 600 till 241 800, 
vilket motsvarar 32,2 ärenden per 1 000 
invånare (föregående år 29,7). 



Antalet anmärkningar i nykterhets
hänseende har likaså ökat sedan närmast 
föregående år med 2 250 till 16 600 och 
utgjorde 1961 ca 7 % av hela antalet 
körkortsärenden. Frekvensen nykterhets
anmärkningar har sedan 1955 ökat för 
varje år. År 1947, det första året för nyk-
terhetsvårdsstatistiken, utgjorde anmärk
ningarna blott 3 % av körkortsärendena. 
Åren därefter fram till 1956 höll sig frek
vensen anmärkningar omkring 4 %. 

Av vidstående tablå framgår hur an
märkningsprocenten fördelar sig inom oli
ka län. 

Det relativa antalet anmärkningar är 
väsentligt större i städerna (9 %) än på 
landsbygden (4 % ) . Denna skillnad kan 
möjligen förklaras av det större relativa 
antalet alkoholmissbrukare i städerna, 
men dessutom kan tänkas att bedöm
ningen är mildare på landsbygden. I jäm
förelse med föregående år har anmärk
ningarna däremot ökat något mer på 
landsbygden än i städerna. Den högsta 
frekvensen anmärkningar har Stockholms 
stad med 14 % och Göteborgs och Bohus 
län med 11 %. Den lägsta frekvensen re
dovisas av Blekinge och Älvsborgs län 
med knappt 4 %. De lokala skillnaderna 
kan i viss utsträckning bero på varieran
de praxis hos nykterhetsnämnderna. 

Ytterligare åligger det nykterhets
nämnderna att i vissa fall till länsstyrelse 
göra anmälningar angående nykterhets
anmärkningar mot körkortsinnehavare 
samt till länsstyrelse eller annan myndig
het avge remissyttranden angående åter-
kallelse resp omhändertagande av kör
kort. Av nedanstående tablå framgår an
talet dylika ärenden på landsbygden och 
i städerna samt antalet fall, där återkal-
lelse av körkortet förordats. 

Barbro Wängberg 
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Statsbidrag till ålderdomshem 

Bestämmelserna om statsbidrag till ålder
domshem finns i kungörelsen den 5 juni 
1953 (nr 339) om statsbidrag till anord
nande samt om- och tillbyggnad av ålder
domshem. 

Under tiden 1 juni 1961—31 maj 1962 
har socialstyrelsen yttrat sig över 56 av 
länsstyrelserna remitterade ansökningar 
om statsbidrag. Länsstyrelserna har un
der nämnda tid fastställt statsbidrag med 

Tab 1. Nybyggda samt om- och tillbyggda ålderdomshem, länsvis, för vilka länsstyrelserna 
under tiden 1 juni 1961—31 maj 1962 fastställt statsbidrag 
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Tab 2. Nybyggda, samt ont- och tillbyggda ålderdomshem, årsvis med hänsyn till färdig
ställandet, för vilka länsstyrelserna under tiden 1 juni 1961—31 maj 1962 
fastställt statsbidrag 

tillhopa 6 521853 kronor avseende 56 
byggnadsföretag. Socialstyrelsen, som en
ligt 8 § kungörelsen har att besluta om 
utbetalning av statsbidrag i den mån me
del finns tillgängliga, har under samma 
tid utbetalat 6 917 150 kronor i statsbi
drag. De utbetalade bidragen har avsett 
60 byggnadsföretag. 

Under tiden 1 juni 1961—31 maj 1962 
har länsstyrelserna fastställt statsbidrag till 
ålderdomshem i den omfattning, som re
dovisas i tab 1 och 2. 

Det framgår bland annat att ifrågava
rande ålderdomshem är 56 till antalet 
med 2 287 platser, varav 37 hem med 
1 680 platser i nybyggnader. För samtliga 
hem belöper sig byggnadskostnaderna till 
61 mkr, varav 13,4 mkr kommer på om-
och tillbyggnadsföretag. Totala beloppet 
av fastställda statsbidrag utgör som redan 
nämnts 6 521 853 kronor. 

I tab 2 redovisas de ifrågavarande 
byggnadernas fördelning efter året för 
färdigställandet. 

Bertil Wirseen 



Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning i n o m industrin mars—apri l 1962 vid företag s o m lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, april 1961= 100) för antal anstäl lda 
arbetare (exkl permitterade) m a r s 1961—april 1962 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1962 (s 95—96). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i februari—april 1962 under en vecka avgångna r e s p nyanstäl lda 
arbetare s a m t antal arbetare m e d delt idsarbete r e s p kortt idsarbete i procent av hela 
antalet arbetare, s o m varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 

S U M M A R Y 

The Work of the Temperance Committees 
during 1961 

According to the annual reports of the com
munes, the number of persons dealt with by 
the Temperance Committees in 1961 totalled 
86,376. This is an increase by 6 % on the 
figure for 1960. The increase is rather larger 
in the rural areas (7 % ) than in the towns 
(5 % ) . 

However it must be borne in mind that 
these figures are not only a measure of the 
state of sobriety but also reflect, to a high 
degree, the efficiency of the Committees. An
other measure of the state of sobriety is pro
vided by the data for the number of con
victions for drunkenness, but here too the ef
ficiency of the agency which takes action, the 
police, also comes into the picture. 

About 4 % of all the cases dealt with by the 
temperance authorities were women and about 
20 % under the age of 25. T h e number of 
young persons among the cases dealt with by 
the temperance authorities has increased since 
the previous year, by 6 % . The total number 
of cases in 1961 amounted to 11.5 per 1,000 
inhabitants as against 11.0 in the previous 
year; in the towns the corresponding figures 
were 15.8 (15.2) and in the rural areas 7.0 
(6 .5) . 

Remedial measures constitute the general 
form of treatment in the less serious cases of 
intemperance. These measures have also been 
used in cases of more severe drunkenness in 

which a so-called " tendency towards the abuse 
of alcohol" has been established. The term 
"remedial measures" also covers a talk with 
the person concerned if this talk is of an ad
visory or therapeutic nature. The term "other 
remedial measures" is used when assistance is 
given in changing work or place of residence, 
in obtaining different housing accommodation, 
in re-training, etc. 

A considerable amount of the work of the 
Temperance Committees is devoted to matters 
relating to the granting of driving licences i.e. 
reports on the fitness of a person to be granted 
a driving licence. In comparison with the im
mediately preceding year the number of ap
plications for driving licences reviewed in 1961 
increased by some 19,600 to 241,800, which 
corresponds to 32.2 cases per 1,000 inhabitants 
(the previous year 29.7) . 

The number of unfavourable reports, from 
a temperance point of view, also increased 
when compared with the immediately previous 
year; this increase amounted to 2,250 and the 
total was 16,600 or about 7 % of all the 
applications for driving licences reviewed. 
Every year since 1955 there has been an in
crease in the number of unfavourable reports. 
In 1947, the first year for which temperance 
care statistics were compiled, only 3 % of the 
driving licence applications reviewed received 
unfavourable reports. From that year until 
1956 the percentage of these reports remained 
at a level of about 4 %. Page 154. 
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Konsumentprisindex för maj 1962 

Konsumentprisindex för maj har av so
cialstyrelsen beräknats till 171 (1949 = 
100) mot 169 för april 1962. Med två de
cimaler är talet för maj 170,53 mot 169,20 
för april. Indextalen för de olika huvud
grupperna av varor och tjänster för tidi
gare beräkningstillfällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen för maj följande 
(apriltalen inom parentes) : livsmedel 197 
(194), alkoholhaltiga drycker och tobak 
188 (185), bostad, bränsle och lyse 164 
(164), därav för enbart bostad 168 (168) 

och för bränsle och lyse 155 (155), klä
der och skor 136 (134), inventarier och 
husgeråd 147 (149) och diverse 164 
(163). 

Mellan april och maj märks prisför
ändringar för enskilda varuslag främst 
inom livsmedelsposten, som har stigit med 
1,4 procent. Höjda priser har noterats för 
bl a mjöl, gryn, bröd, fläsk, charkuteri-
varor, potatis, sockerdricka, lättöl, mid
dagsmåltid samt kaffe med bröd medan 
högrev, bringa, gödkalvkött, kakao m m 
har gått ner i pris. 

Gruppen alkoholhaltiga drycker och 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—maj 1962 (år 1949 = 100)1 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67, och 1961, s 59. — » Reviderad siffra. 
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Tub 2. Indextal för olika delposter år 1961 och mars—maj 1962 samt talens procentuella 
förändringar december 1961—maj 1962 
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tobak har stigit med 1,3 procent på grund 
av höjda priser på tobaksvaror och öl, 
klass II. Bland beklädnadsvarorna har 
prishöjningar förekommit rätt allmänt. 
Nedgången för posten inventarier och 
husgeråd beror till största delen på sänkta 
priser på TV-apparater. Inom diversepos
ten märks prishöjningar framför allt för 
hårvård, skrivmateriel samt tvätt och 
strykning. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Höjningen av konsumentprisindex på
verkar pensionspristalet, som stiger från 
137 till 138. Folkpensionerna höjs dock 
ej. 

Inga Tammelin 

(SUMMARY forts. f. s. 153) 
discharged when the purpose of his care has 
been fulfilled or if he is in need of care at 
another institution, or if he is to serve a term 
of punishment. A pupil is to be discharged, a t 
the latest, when he reaches the age of 21 or, if 
he has been taken charge of after the age of 
18, not more than 3 years afterwards. 

O u t of the newly admitted pupils in 1961, 
181 were girls and 648 boys. The majority of 
these children and young people (85 % ) were 
sent to vocational welfare schools. During the 
same year 859 pupils were discharged; 136 of 
them (practically all boys) were discharged 
to serve a prison sentence. 191 of the pupils 
were transferred to another approved school 
during the year. About 1/4 of them were 
moved from a school home to a vocational 
welfare school. 

Practically all the newly admitted pupils at 
vocational welfare schools were, quite naturally, 
15 years of age or older, while the majority of 
the newly admitted pupils at the school homes 
were under the age of 15. A comparison be
tween all those a t approved schools and the 
population as a whole in different age groups 
shows that 2.2 of 1,000 children in the 15—17 
age-group were under the supervision of these 
schools at the end of 1961. T h e corresponding 
figure for the 18—20 age-group was 1.6 and 
for the 9—14 age-group 0.1. 

Rather more than one-half of the young 
people discharged were between 18—19 years 
of age, about 1/3 between 15—17 years of age 
and a few under the age of 15. The remaining 
15 % were over the age of 20. 

T h e children and young people under the 
supervision of the approved schools are being 
cared for on account of certain misdemeanours. 

By far the most usual reason for a boy to 
be taken into public charge was a property 
offence other than the "borrowing" of a motor
car. The latter and drunkenness came next in 
order. As regards the newly admitted girls the 
most common reasons were sexual misdemean
ours, no fixed abode and drunkenness. 

A comparison with previous years shows that 
the proportion of intemperate young people 
among those at the approved schools has in
creased very considerably. The most pro

nounced increase has been in the case of the 
girls, more than one-third of those being taken 
charge of in 1961 being intemperate. 

I n order to throw light on the length of 
time the young people discharged during 1961 
were cared for, the total period in which the 
pupils were under this form of school organi
zation has been divided into a) the preliminary 
period, i.e. the period up to the first placing 
or discharge b) the remaining period of care 
at the school i.e. the rest of the time, if any, 
at the school c) a period outside the school 
and d ) a discharge period by which is meant 
the aggregate of the time spent by the pupils 
both within and outside the school. 

The pupils at approved schools who were 
discharged under probation were cared for, on 
an average, for a shorter t ime than the others ; 
this is natural as discharge under probation 
means that the pupil needs further care, char
acter training or education and that a Child 
Welfare Committee is more suitable than an 
approved school to carry this out. Discharge 
under probation can also mean that it is con
sidered that a pupil is in need of a trial period 
a t home before public supervision is entirely 
removed. 

I t should be mentioned in this connection 
that a number of pupils a t the school homes 
(46 in 1961) are transferred each year to the 
vocational welfare schools; when they are dis
charged they are classed in the returns as be
ing discharged from the vocational welfare 
schools. 

T h e period of care for the pupils dis
charged to serve a term of punishment has not 
shown a uniform change in the last five-year 
period. T h e aggregate period of care for the 
other pupils discharged has decreased very 
considerably in length in the last two years. 
This is probably due to the fact that , as was 
mentioned above, the new Child Welfare Act 
does not permit care outside a school to be 
given in the young person's own home; pupils 
who return to their own homes are therefore 
discharged. In the majority of these cases the 
after-care of these young persons is in the 
hands of the Child Welfare Committees, which 
means that public care continues. Page 149. 
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Uppgifter om bostadsbyggandet under 
andra kvartalet 1962 

Angående primärmaterial till och upp
läggning av följande redovisning hänvisas 
till Sociala Meddelanden, Statistisk In
formation, januari 1960 (s 11). 

»Småhus» är den gemensamma be
nämningen på enfamiljs- och tvåfamiljs-
hus samt rad- och kedjehus. De under 
rubriken flerfamiljshus i följande tabeller 
redovisade lägenheterna omfattar alla 
andra lägenheter än lägenheter i småhus, 
således även bostadslägenheter i hus hu

vudsakligen avsedda för andra än bo
stadsändamål — »icke-bostadshus» — 
och »specialbostäder» i »specialhus». 
Med specialbostäder avses vissa former 
av kollektiva bostäder vanligen bestående 
av ett antal enkelrum grupperade kring 
en korridor. Specialhus utgöres av hus, 
vari minst halva våningsytan avser såda
na bostäder, t ex studentbostadshus, ål
derdomshem. 

Tab 1. Antal lägenheter i inflyttningafärdiga hus i olika kommuner 
och kommungrupper l 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1962. 
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Tab 2. Antal lagesheter i påbörjade hus i olika kommuner och kommungrupper1 

Tab 3. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga, påbörjade och pågående flerfamiljshus. 
Hela riket 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1962. 
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T a b 4. Antal lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i städer m e d 30 000—100 000 invånare 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1962, 

171 



Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR ANDRA KVARTALET 1962 OCH LÄGET DEN 1 JULI 1962 

Nedanstående översikt är liksom tidigare 
redogörelser beträffande utlänningar i 
Sverige grundad på statistik utarbetad in
om statens utlänningskommission. Närmast 
föregående kvartalsöversikt framlades i 
majhäftet av Sociala Meddelanden 1962. 

Utlänningar med uppehållstillstånd. En
ligt 27 § utlänningskungörelsen 4 juni 
1954 äger utlänning icke uppehålla sig i 
riket längre tid än tre månader utan att 
inneha gällande uppehållstillstånd. Stad
gandet gäller dock ej för medborgare i 
Danmark, Finland, Island eller Norge och 
ej heller för utlänningar som har bosätt
ningstillstånd. Barn under 16 år är i regel 
införda i föräldrarnas pass, varvid särskilt 
uppehållstillstånd icke utfärdas för dem. 

Tab 1. Uppehållstillstånd för utlänningar 

Som framgår av tab 1 uppgick antalet 
gällande uppehållstillstånd den 1 juli 1962 
till 49 630, vilket innebär en minskning 
med 1 337 sedan föregående kvartalsskifte 
men en ökning med 2 144 jämfört med 
den 1 juli 1961. 

Vid sistlidna kvartalsskifte har även 
företagits en sammanräkning av de uppe
hållstillstånd som innehas av barn under 
16 år samt en beräkning av det antal barn 
som indirekt berörs av föräldrarnas uppe
hållstillstånd. 

Av de 49 630 uppehållstillstånden den 
1 juli avsåg sålunda 2 501 barn under 16 
år. Samtidigt var 14 914 barn uppförda 
på sina föräldrars tillstånd; av barnen var 
5 549 tyskar, 1 748 ungrare, 1 255 balter, 
1 198 italienare samt 996 österrikare. 

Naturaliserade utlänningar. Under andra 
kvartalet i år har 1 976 utlänningar blivit 
svenska medborgare, varav 1 855 efter 
Kungl Maj:ts beslut. Beträffande fördel
ningen efter förutvarande nationalitet kan 
nämnas att 917 finländare, 410 tyskar, 131 
norrmän, 128 danskar, 105 balter samt 58 
polacker förvärvat svenskt medborgarskap 
under det här redovisade kvartalet. 

Födda och avlidna utlänningar. Enligt de 
uppgifter som inkommit till utlännings
kommissionen under andra kvartalet 1962 
har 79 utlänningar avlidit i Sverige. An
talet av utländska kvinnor födda barn 
uppgick enligt under samma tid inkom
na uppgifter till 707. Av mödrarna hade 
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Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 juli 1962, fördelade 
efter yrkesgrupp och nationalitet 
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Tab 3. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 juli 1962, fördelade 
efter län och nationalitet 

370 finländsk, 81 dansk, 77 tysk och 50 
norsk nationalitet. 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Enligt utlänningskungörelsen ålig
ger det envar som anställt utlänning i sin 
tjänst att inom tjugofyra timmar efter an
ställningens tillträdande göra skriftlig an
mälan härom till polismyndigheten på or
ten. Vid anställningens upphörande skall 
arbetsgivaren inom samma tidrymd göra 
motsvarande avanmälan. Anmälningsskyl
dighet föreligger i fråga om samtliga ut
ländska arbetstagare som fyllt 16 år, oav
sett om arbetstillstånd erfordras eller ej. 

På grundval av till utlänningskommis
sionen inkomna arbetsanmälningskort — 
vilka även passerar länsarbetsnämnderna 
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(bl a i och för yrkeskodifiering) — före
tas vid varje kvartalsskifte en räkning av 
antalet arbetsanmälda utlänningar. I det 
följande framläggs resultaten av den per 
den 1 juli 1962 verkställda räkningen. 

Som framgår av tab 2 uppgick det to
tala antalet arbetsanmälda utlänningar 
den 1 juli till 127016, vilket innebär en 
ökning med 5 269 under andra kvartalet 
1962. Jämfört med den 1 juli 1961 ar nu 
nära 10 000 fler utlänningar arbetsanmäl
da. Av dessa är c:a hälften finländare, 
drygt 1 000 jugoslaver, över 700 norrmän, 
c:a 450 italienare, 400 tyskar och nästan 
lika många österrikare. 

Av de arbetsanmälda var 86 760 män 
och 40 256 kvinnor. Ungefär tre fjärde
delar av ökningen under kvartalet gällde 



män och dessas andel av det totala anta
let arbetsanmälda utlänningar har där
med stigit till 68,3 procent medan den för 
t ex två år sedan uppgick till 65,2 pro
cent. 

Nästan alla nationaliteter har ökat un
der kvartalet, men i de flesta fall är ök
ningen liten. Den är störst i fråga om fin
ländarna som ökat med 1 800, medan tys
karna ökat med 900, danskarna med över 
300, jugoslaverna med 300, spanjorerna 
med nära 300 samt italienarna och öster
rikarna med vardera 200. Bland de i tab 
2 och 3 icke särskilt redovisade nationali
teterna kan nämnas jugoslaver (2 232), 
spanjorer (1542), nederländare (1297), 
britter (1 239), schweizare (1 103), USA-
medborgare (572), fransmän (544) samt 
greker (370). 

Inom alla yrkesgrupper har de arbets
anmälda utlänningarna ökat under andra 
kvartalet, ökningen har till stor del varit 
av säsongmässig karaktär; sålunda har de 
arbetsanmälda inom hotell och restau
ranger ökat med 1 158, inom konstnärlig 
verksamhet med 651, inom sjöfarten med 
601 samt inom jordbruk och trädgårds
skötsel med 459. Av övriga förändringar 
kan nämnas att skogsbruket minskat med 
208 utländska arbetstagare, medan metall
industrin ökat med 680, hälso- och sjuk
vård med 282 samt byggnadsverksamhe
ten med 181. 

Länsuppgifter över antalet arbetsan
mälda utlänningar återfanns i tab 3. Alla 
län utom fyra visar högre siffror men i de 
flesta fall har ökningen varit liten, över 
80 procent av andra kvartalets ökning är 
i Stockholms stad ( + 2 456) och län 
( + 368), Malmöhus (+872) samt Göte

borgs och Bohus (+706) län, så att dessa 
fyra län nu tillsammans har nära 55 pro
cent av det totala antalet arbetsanmälda 
utlänningar. I Stockholms stad är det 
främst hotell och restauranger som ökat 
( + 808), därnäst sjöfart ( + 275), konst
närlig verksamhet ( + 236) och metall
industri ( + 211). I Stockholms län har 
metallindustri ( + 63), trädgårdsskötsel 
( + 57) och hotell och restauranger 
( + 5 7 ) ökat mest medan i Malmöhus län 
jordbruket visar den största ökningen 
( + 230) och därnäst metallindustri 
( + 141), konstnärlig verksamhet ( + 130) 
samt hotell och restauranger ( + 112). I 
Göteborgs och Bohus län slutligen är det 
främst sjöfarten ( + 254) som ökat och 
därefter konstnärlig verksamhet ( + 153), 
hotell och restauranger ( + 123) samt 
metallindustri ( + 117). 

En jämförelse mellan nationaliteter och 
yrkesgrupper visar att danskarna ökat hu
vudsakligen inom jordbruk, norrmännen 
inom sjöfart, finländare inom hotell och 
restauranger, metallindustri samt hälso-
och sjukvård medan de samtidigt mins
kat inom skogsbruk. 

Tyskarna har främst ökat inom hotell 
och restauranger, sjöfart och trädgårds
skötsel medan den italienska ökningen till 
stor del gällt konstnärlig verksamhet och 
den österrikiska hotell och restauranger. 
De arbetsanmälda utlänningarna från de 
nationer som ej redovisats särskilt har i 
hög grad ökat inom konstnärlig verksam
het och därutöver främst inom metallin
dustri, sjöfart samt hotell och restau
ranger. 

Göran Söderlund 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
1:a kvartalet 19621 

Tab 1. Indextal1 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
enskild detaljhandel m m 4:e kvartalet 1958—1:a kvartalet 1962 

1 Se anm under tab 5, s 179. — 2 Indextalen fr o m l:a kvartalet 1960 har beräknats med utgångs
punkt frän omsättningsbelopp i vilka allmän varuskatt ingår. 
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Tab 2. Indextal1 för omsättningen (försäljningens varde) inom enskild detaljhandel m m 
under l:a kvartalet 1962 samt uppräknade försäljningssummor 

1 Se not 2, tab 1. 
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Tab 3. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under l:a kvartalet 1962, exklusive och inklusive omsättningen i vissa större varuhus 

1 Se not 2, tab 1. — 2, 3 Se resp not, tab 2. — 4 De av varuhusen särredovisade varugrupperna 
upptas under resp bransch. 

Tab 4. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde} inom konsumentkooperativ detalj
handel m m under lia kvartalet 1962 samt uppräknade försäljningssummor 

1 Se not 2, tab 1. — 2, 3 Se resp not, tab 2. 

178 



Tab 5. Indextal1 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
vissa branscher av enskild och konsumentkooperativ detaljhandel m m 
2:a kvartalet 1958—1:a kvartalet 1962 

1 Se not 2, tab 1. — Indextalen har uträknats enligt kedjemetod. De för varje kvartal för enskild 
resp konsumentkooperativ detaljhandel beräknade indextalen med närmast föregående kvartal som 
bas har vägts samman med de uppräknade försäljningsbeloppen som vikter. 

Anm. Beträffande statistikens uppläggning hänvisas till Sociala Meddelanden 1956: 2 och 1958: 2 
samt till Sociala Meddelanden, Statistisk Information 1959: februari, 1960: november och 1961: 
augusti. 

Frågeblanketter som avsåg omsättningen under första kvartalet 1962 utsändes till 4 876 i social
styrelsens register ingående företag (firmor och försäljningsställen) inom enskild detaljhandel m m. 
Bearbetningsbara svar erhölls från 3 122 företag (64 %). Inom egentlig detaljhandel var svarsfrekvensen 
63 %, för restauranger m m 74 % och för betjäningsställen 59 %. Av de företag, som lämnat be
arbetningsbara svar, hade 3 061 även insänt blanketter rörande fjärde kvartalet 1961. Uppgifter från 
dessa »identiska» företag har använts vid beräkningen av indextal för omsättningens förändringar 
mellan fjärde kvartalet 1961 och första kvartalet 1962. 

Uppgifter rörande omsättningen inom konsumentkooperativ detaljhandel m m under l:a kvartalet 
1962 erhölls från 175 till Kooperativa förbundet anslutna konsumtionsföreningar och från vissa av 
Kooperativa förbundet centralt administrerade företag. Bland dessa uppgiftslämnare förekom ej något 
bortfall. 

Ossian Ernvik 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin maj—juni 1962 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, juni 1961= 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) maj 1961—juni 1962 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1962 (s 95—96). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal i april—juni 1962 under en vecka avgångna resp nyanställda 
arbetare n m t antal arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i procent av hela 
antalet arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Konsumentprisindex för juni 1962 

Konsumentprisindex för juni 1962 har av 
statistiska centralbyrån beräknats till 171 
(1949 = 100) eller samma tal som för 
maj . Med två decimaler är talet för juni 
171,32 mot 170,53 för maj . Indextalen för 
de olika huvudgrupperna av varor och 
tjänster för tidigare beräkningstillfällen 
återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen följande (majta
len inom parentes) : livsmedel 199 (197), 
alkoholhaltiga drycker och tobak 188 
(188), bostad, bränsle och lyse 163 (164), 
därav enbart för bostad 166 (168) och 

för bränsle och lyse 155 (155), kläder och 
skor 136 (136), inventarier och husgeråd 
148 (147) och diverse 166 (164). 

Mellan maj och juni märks prisföränd
ringar för enskilda varuslag främst inom 
livsmedelsposten, som har stigit med 0,9 
procent. Höjda priser har noterats för 
bl a gryn, bröd, kött- och charkuteriva-
ror, potatis samt kaffe med bröd, medan 
mjöl, sidfläsk, färsk sill m m ha r gått ner 
i pris. 

Nedgången av indextalet för bostad, 
inklusive egnahem, med 2 enheter eller 
0,8 procent, beror på den sänkta räntan. 

Diversepostens uppgång med 2 enheter 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950-juni 1962 (år 1949 = 100)1 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67, 1961, s 59 och 1962, s 60. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1961 och april—juni 1962 samt talens procentuella 
förändringar december 1961—Juni 1962 
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eller 0,9 procent beror framför allt pä 
prishöjningar på järnvägsresor, drosktra-
fik samt hemhjälp. 

Inom övriga grupper, nämligen kläder 
och skor samt inventarier och husgeråd, 
har prisförändringarna på det hela taget 
varit obetydliga. Höjningarna har dock 
övervägt något, vilket lett till den angivna 
höjningen av index för inventarier och 
husgeråd. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 139 
mot 138 i maj och därmed får folkpen
sionärerna ytterligare ett indextillägg 
fr o m september i år. 

Förfrågningar om konsumentprisindex 
bör i fortsättningen riktas till Byrån för 
handels-, samfärdsel- och prisstatistik i 
statistiska centralbyrån, som fr o m in
nevarande månad ansvarar för beräk
ningarna. 

Inga Tammelin 

Trycklov 30 augusti 1962 
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Bostadsbyggandet år 1961 

ÖVERSIKT UTARBETAD AV BOSTADSSTYRELSEN 

Statistiken över bostadsbyggandet omfat
tar alla i hela riket nybyggda och helt riv
na hus, innehållande minst en bostadslä
genhet. Statistiken bygger på uppgifter 
från kommunerna. 

Alla kommuner har lämnat uppgifter 
om bostadsbyggandet under år 1961. Det
samma gäller även för åren 1959 och 
1960, för vilka jämförelseuppgifter lämnas 
i följande redogörelse. Mera detaljerade 
uppgifter om bostadsbyggandet under ti
digare år återfinns i Sveriges officiella 
statistik, Bostadsbyggandet. 

Ändringar i bostadsbyggnadsstatistikens 
omfattning och innehåll från och med år 
1961 
Bostadsbyggnadsstatistiken har varit fö
remål för en översyn, som från och med 

år 1961 resulterat i vissa förändringar i 
statistikens omfattning och innehåll. Det
ta bör beaktas vid jämförelser med tidi
gare år. Statistiken har ändrats i nedan 
angivna avseenden. 

1. Åtskillnad har gjorts mellan special
bostäder och vanliga bostadslägenheter. 
Med specialbostäder avses vissa former av 
kollektiva bostäder, vanligen bestående av 
ett antal enkelrum grupperade kring en 
korridor. De vanligaste formerna av spe
cialbostäder utgörs av 
studentbostäder och bostäder för stude

rande, 
bostäder för personal vid sjukhus och 

vårdanstalter, 
bostäder för anställda vid industri- och 

affärsföretag, 
ålderdomshem och ungdomshotell. 

Tab 1. Lägenheter i nybyggda hus, åren 1959—1961 
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Tab 2. Lägenheter i nybyggda hus i olika kommuner och kommungrupper, 
åren 1959-1961 

Av de uppräknade grupperna av spe
cialbostäder har bostäder för andra stu
derande än studenter (elevbostäder) och 
bostäder för åldringar i ålderdomshem 
inte tidigare ingått i bostadsbyggnadssta
tistiken. Antalet elevbostäder är emeller
tid ringa, och då gränsen mellan perso
nalbostäder och elevbostäder i många fall 
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är svår att dra, har inräknandet av elev
bostäderna i bostadsbyggnadsstatistiken 
inte inneburit någon väsentlig utökning 
av dess omfattning. Däremot har med
tagandet av rum för åldringar i ålder
domshem inneburit en så väsentlig utök
ning av statistikens omfattning, att hän
syn härtill måste tas vid jämförelser med 



Tab 3. Lägenheter i nybyggda hus i »övriga landskommuner» efter kommunens tätorts
grad enligt 1960 års folkräkning, åren 1959—1961 

tidigare år. Därför redovisas i vissa ta
beller uppgifter om 1961 års bostadsbyg
gande såväl exklusive som inklusive rum 
för åldringar i ålderdomshem. 

2. Beträffande fördelningen av antalet 
hus och lägenheter på områden med oli
ka planinstitut har tidigare gällt, att en
dast hus beläget på område, för vilket 
stadsplan eller byggnadsplan fastställts, 
skulle redovisas som beläget inom sådant 
område. Från och med år 1961 gäller, att 
även område, för vilket förslag till stads
plan eller byggnadsplan föreligger, skall i 
redovisningshänseende jämställas med 
område, för vilket sådant planinstitut fast
ställts. 

3. En ny hustyp — »specialhus» — har 
införts. Specialhus utgörs av hus, vari 
minst halva våningsytan avser specialbo
städer. I den mån dylika hus tidigare år 
ingått i statistiken, t ex studentbostads
hus, har de rubricerats såsom flerfamiljs

hus. Hus, i vilka minst halva våningsytan 
avser lokaler för andra än bostadsända
mål, rubriceras i likhet med tidigare år 
som »icke-bostadshus». »Bostadshus» är 
den gemensamma beteckningen på hus, i 
vilka minst halva våningsytan avser van
liga bostadslägenheter. 

Vissa ändringar i definitionerna av de 
olika typerna av småhus har företagits. 
Tidigare har gällt, att ett »enfamiljshus» 
alltid skulle innehålla en och ett »två-
familjshus» alltid två köksutrustade fa
miljebostäder. Därutöver kunde sådana 
hus innehålla högst två smålägenheter 
utan kök. Som rad- eller kedjehus redo
visades såväl sammanbyggda enfamiljshus 
som sammanbyggda tvåfamiljshus. 

Från och med år 1961 gäller följande: 
»Enfamiljshus» avser bostadshus med 

en lägenhet, som kan vara utrustad med 
kök eller kokvrå eller helt sakna sådant 
utrymme. 
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Tab 4. Lägenheter 1 nybyggda hus fördelade på områden med olika 
planinstitut, åren 1959—1961 

»Tvåfamiljshus» avser bostadshus med 
två lägenheter, antingen båda utrustade 
med kök eller kokvrå eller båda i avsak
nad av sådant utrymme. Avskilda bo
stadsrum i enfamiljs- och tvåfamiljshus 
räknas alltid som uthyrningsrum dvs som 
del av en större lägenhet. 

»Rad- och kedjehus» utgörs av sam
manbyggda enfamiljshus. Sammanbygg
da tvåfamiljshus räknas som tvåfamiljs
hus. Parhus eller s k kopplade hus, vilka 
tidigare räknats som tvåfamiljshus, räk
nas nu som två enfamiljshus. 

Nybyggnadsverksamhetens omfattning 
År 1961 färdigställdes genom nybyggnad 
21 971 hus med minst en bostadslägenhet. 
Det sammanlagda antalet lägenheter i 
dessa hus var 73 778, vilket är det hittills 
största årstillskottet av nybyggda bostäder 
i Sverige, även om hänsyn tas till att i 
detta antal ingår 1 691 rum för åldringar 
i ålderdomshem. Efter borträknandet för 
jämförbarhetens skull av dessa lägenheter 
var antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
år 1961 ca 3 800 fler än år 1960. 

Tab 5. Nybyggda hus och lägenheter i nybyggda hus fördelade efter hustyp, 
åren 1959—1961 
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Tab 6. De nybyggda flerfamiljshusens storlek (antal våningar), åren 1959—1961 

Nybyggnadsverksamhetens fördelning på 
kommungrupper och på områden med 
olika planinstitut 
Av tab 1 framgår, att ökningen av 1961 
års bostadsproduktion jämfört med när
mast föregående år så gott som uteslutan
de kan hänföras till landskommunerna. 

Frånräknas de lägenheter, som utgörs av 
rum för åldringar i ålderdomshem, kan 
för städer och köpingar jämfört med åren 
1959 och 1960 en minskning i lägenhets
antalet konstateras, medan landskommu
nernas bostadsproduktion jämfört med år 
1960 har ökat med ca 4 200 lägenheter. 

Tab 7. Lägenheter i nybyggda hus fördelade efter hustyp och län, år 1961 
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Tab 8. Lägenheter i nybyggda hus fördelade på grupper av byggherrar, 
åren 1959-1961 

I tab 2 redovisas bostadsproduktionens 
fördelning på olika kommungrupper. De 
kommuner, som ingår i storstadsområde
na kring Stockholm och Göteborg, har 
utbrutits ur de kommungrupper de en
ligt den administrativa indelningen till
hör och tillsammans med Stockholm resp 
Göteborg redovisats under beteckningarna 
Stor-Stockholm resp Göteborgsregionen. 
Stor-Stockholm utgörs förutom av Stock
holms stad av de 18 förortskommunerna 
jämte de 10 kommunerna i yttre förorts-
zonen. (Observera att i redogörelsen för 
föregående år har med Stor-Stockholm 
avsetts endast Stockholms stad och de 18 
förortskommunerna. ) Göteborgsregionen 
omfattar Göteborgs stad jämte 12 kom
muner i inre och 18 i yttre regionsom
rådet. (Se särskild förteckning i noten till 
tab 2.) 

Ett studium av tab 2 ger vid handen, 
att bostadsproduktionen i Stor-Stockholm 
var av ungefär samma omfattning som 
närmast föregående år. I Göteborgsregio
nen färdigställdes däremot något färre lä-
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genheter än år 1960. Detta har inneburit 
att de två storstadsområdena fått en re
lativt mindre del av lägenhetstillskottet 
1961. I förhållande till 1959 har dock fär
digställandet år 1961 i båda områdena 
ökat såväl absolut som relativt. Ökningen 
av bostadsbyggandet år 1961 kan, även 
om rum för åldringar i ålderdomshem 
frånräknas, till största delen lokaliseras till 
mindre städer, köpingar och landskom
muner. 

Att ökningen år 1961 av bostadsbyg
gandet i landskommunerna vid en jämfö
relse med år 1959 helt och med år 1960 
till största delen kan hänföras till de 
landskommuner som ingår i de båda stor
stadsområdena, framgår av uppgifterna i 
närmast följande tablå. 

För att belysa bostadsproduktionens 
omfattning inom olika typer av landskom
muner har i tab 3 bostadsproduktionen 
i de landskommuner som inte ingår i stor
stadsområdena (»övriga landskommu
ner»), fördelats efter kommunernas tät
ortsgrad enligt 1960 års folkräkning. När-



mare hälften av de nyproducerade lä
genheterna återfinns i landskommuner 
med minst 50 % tätortsbefolkning. 

I nedanstående tablå redovisas antalet 
nybyggda lägenheter per 1 000 invånare 
i ovannämnda landskommuner. 

Tab 9. Förekomst och form av statligt stöd för nybyggda hus, åren 1959—1961 

Vidstående tablå visar, att bostadspro
duktionen per capita ökar med stigande 
tätortsgrad hos kommunen. 

I tab 4 redovisas bostadsproduktionens 
fördelning på områden med olika plan
institut. Andelen lägenheter i områden 
med stads- eller byggnadsplan (planlag
da områden) har ökat med tre procent
enheter, vilket bl a får ses mot bakgrun
den av den företagna ändringen i defini
tionen av begreppet stads- resp byggnads-
plan. 

Hustyper 
Från och med år 1961 fördelas antalet 
nybyggda hus och antalet lägenheter i 
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dessa på sex olika hustyper. De egentliga 
bostadshusen utgörs av enfamiljshus, två-
familjshus, rad- och kedjehus samt fler
familjshus. Hus, i vilka minst halva vå
ningsytan utgörs av specialbostäder eller 
av lokaler för andra än bostadsändamål, 
benämns specialhus resp icke-bostadshus. 

Under beteckningen specialhus ingår 
dels hus, som tidigare inte medtagits i 
bostadsbyggnadsstatistiken, nämligen ål
derdomshem och elevbostadshus, och dels 
hus, som visserligen tidigare ingått i bo
stadsbyggnadsstatistiken men som klassifi
cerats som flerfamiljshus, nämligen stu
dentbostadshus och personalbostadshus. 
Antalet lägenheter i de sistnämnda grup
perna av specialhus uppgår till ca 1 500 
(se tab 5). 

Pensionärslägenheter i radhusform, i 
vilka varje radhuslamell utgörs av lägen
het om ett rum och kokvrå eller ett rum 
och kök, klassificerades före år 1961 som 
flerfamiljshus, beroende på att inte alla 
radhuslameller uppfyllde det för ett en
familjshus uppställda kravet att innehål
la en som familjebostad avsedd, dvs köks-
utrustad lägenhet. Antalet lägenheter i 
sådana hus, som år 1961 rubricerades som 
rad- och kedjehus, uppgick år 1961 till 
ca 350. 

Ett studium av uppgifterna i tab 5 ger 
mot bakgrunden av det ovan sagda vid 
handen att, därest uppgifterna för år 1961 
varit fullt jämförbara med de för de när
mast föregående åren redovisade, antalet 
inflyttningsfärdiga lägenheter i flerfa
miljshus absolut sett skulle ha ökat och 
deras relativa andel med endast ett par 
procentenheter ha understigit de två fö
regående årens. 

Av tab 5 framgår vidare, att antalet 
lägenheter i enfamiljshus ökat såväl ab
solut som relativt, att antalet tvåfamiljs-
hus är ungefär oförändrat samt att rad-
och kedjehusen, även om hänsyn tas till 
de hus som tillkommit genom ändrade 
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klassificeringsbestämmelser, ökat såväl ab
solut som relativt. 

Det sammanlagda antalet lägenheter i 
småhus (gemensam beteckning på en
familjshus, tvåfamiljshus samt rad- och 
kedjehus) har jämfört med år 1960 ökat 
med drygt 3 000 lägenheter, vilket inne
bär att största delen av bostadsproduktio
nens totala ökning år 1961 kan hänföras 
till småhusbyggandet. Småhusens relativa 
andel av bostadsproduktionen, som åren 
1959 och 1960 var 26 resp 25 %, steg år 
1961 till 28 %. 

I efterföljande tablå redovisas för olika 
kommuntyper det procentuella antalet lä
genheter i småhus åren 1959—1961. 

Av tab 6, vari antalet lägenheter i fler
familjshus med olika antal våningar redo
visas, framgår att andelen lägenheter i 
hus med fem och flera våningar år 1961 
i likhet med år 1960 utgjorde 36 %. 

I tab 7 redovisas antalet lägenheter in
om olika hustyper med fördelning på län. 

Byggherrar 
Med byggherre avses myndighet, organi
sation eller enskild, för vars räkning ett 
hus uppförts, vare sig arbetet bedrivs i 
egen regi eller utlämnas på entreprenad. 

Byggherrarna inom den offentliga sek
torn utgörs av stat, landsting, kommun 
och allmännyttiga bostadsföretag samt in
om den privata sektorn av egnahemsbyg
gare, arbetsgivare och övriga enskilda 
byggherrar. 

I absoluta tal räknat har produktionen 
av småhus ökat inom alla byggherregrup
per, medan den relativt sett har minskat 
inom den privata sektorn och ökat inom 



Tab 10. Lägenheter i nybyggda hus år 1961 fördelade på grupper av byggherrar med 
särredovisning av hus finansierade med statligt stöd 

den offentliga och kooperativa sektorn. 
En del av den offentliga sektorns ökade 
småhusbyggande är dock hänförlig till att 
pensionärslägenheter i radhusform från 
och med är 1961 klassificeras som små
hus. 

Fördelningen på byggherregrupper av 
antalet lägenheter i »övriga hus» visar en 
absolut minskning av antalet lägenheter i 
hus uppförda av byggherrar inom den 
kooperativa och den offentliga sektorn, 
medan antalet lägenheter i hus uppförda 
av byggherrar inom den privata sektorn 
ökat såväl absolut som relativt. 

Statliga lån och bidrag 
Redovisningen avser antalet lägenheter i 
hus med beslut om sådana lån och bidrag, 
vilkas syfte är att främja bostadsförsörj
ningen. Härmed avses sålunda endast lån 
och bidrag, som beviljats inom ramen för 
den statliga bostadspolitiken, dvs av bo
stadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna. 
Hus som uppförts med statsbidrag i an

nan form, t ex statsbidrag till vissa lärar
bostäder och till ålderdomshem, räknas 
som uppförda utan statligt stöd. 

Inräknandet från och med år 1961 i 
bostadsbyggnadsstatistiken av rum för 
åldringar i ålderdomshem medför såle
des, att andelen lägenheter i hus uppför
da utan statligt stöd ökar utan att någon 
reell förändring i låneförhållandena in
trätt. Vid jämförelse med föregående år 
av förändringar i andelen lägenheter som 
uppförts med statligt stöd bör således en
dast de uppgifter användas, i vilka ålder
domshemmen uteslutits. 

Beträffande de år 1961 nybyggda hu
sen har beslut om sådana statliga lån och 
bidrag som här avses meddelats för hus 
med sammanlagt 67 614 lägenheter, vil
ket jämfört med år 1960 innebär en ök
ning med inemot 3 000 lägenheter. 

Av uppgifterna i följande tablå, vari 
procentuella antalet lägenheter med stat
liga lån eller bidrag redovisas, framgår att 
andelen lägenheter i hus uppförda med 
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Tab 11. Lägenhetstyper i nybyggda hus, åren 1959—1961 

statligt stöd minskat med en procenten
het jämfört med år 1960. 

I tab 9 redovisas antalet lägenheter i 
hus, som uppförts med olika former av 
statligt stöd, och i tab 10 antalet lägen
heter med fördelning på byggherrar och 
förekomst av statligt stöd. 
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Lägenhetstyper 
Fördelningen på lägenhetstyper av 1961 
års totala bostadsproduktion är i stort 
sett densamma som för 1960 års produk
tion (tab 11). Jämför man utvecklingen 
för småhus och övriga hus var för sig, 
kan emellertid vissa markerade föränd
ringar konstateras. För småhusen har an
delen lägenheter om fyra rum och kök 
fortsatt att öka på bekostnad i första hand 
av andelen trerumslägenheter och i någon 
mindre grad av andelen lägenheter om 
fem och flera rum och kök. ökningen av 



Tab 12. Lägenhetstyper i nybyggda hus efter kommungrupp, år 1961 

andelen smålägenheter (lägenheter utan 
kök samt om ett rum och kök) i dessa hus 
sammanhänger med att pensionärslägen
heter i radhusform, som tidigare klassifi
cerades som flerfamiljshus, från och med 
år 1961 klassificerats som rad- och kedje
hus. I övriga hus kan en starkare kon
centration mot två- och trerumslägenhe
ter på bekostnad av lägenheter om fyra 
och flera rum och kök konstateras. Om lä
genheterna i ålderdomshem frånräknas, 
framträder en variation i antalet enkel

rum som till största delen kan hänföras 
till variationer mellan åren i antalet lä
genheter i färdigställda studentbostads
hus. 

Fördelningen på lägenhetstyper inom 
olika kommungrupper redovisas i tab 12. 

Av tablån nedan, vari andelen lägen
heter om minst fyra rum och kök i små
hus och om minst tre rum och kök i öv
riga hus redovisas, framgår att andelen 
»stora lägenheter» är högst inom stor
stadsområdena och lägst inom »övriga 
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Tab 13. Lägenhetsutrustning i nybyggda hus, år 1961 

landskommuner». Att trots detta andelen 
lägenheter om minst fyra rum och kök är 
störst inom »övriga landskommuner», vil
ket sammanhänger med den större ande
len småhus i dessa landskommuner, illust
reras av diagrammet på sid 200. Diagram
met utvisar även den varierande grad, i 

vilken småhusen svarar för produktionen 
av »stora lägenheter» inom olika kom
muntyper samt inom storstadsområdena. 

Lägenhetsutrustning 
De uppgifter, som inhämtas i bostads
byggnadsstatistiken om lägenhetsutrust-

Den procentuella andelen lägenheter om 4 och flera rum och kök i olika kommuntyper 

och i storstadsområdena 
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Tab 14. Rum i specialbostäder efter kommungrupp, år 1961 

ning, avser förekomsten av egen toalett 
eller eget badrum inom lägenheten. Med 
toalett avses såväl vattenklosett som and
ra moderna toalettyper tex vacuumtoa-
lett. Som badrum räknas även duschrum 
och bastu. Då praktiskt taget alla lägen
heter i de under senare år byggda lägen
heterna är utrustade med centralvärme, 
inhämtas i nybyggnadsstatistiken från och 
med år 1961 inte längre uppgift om före
komst av centralvärme. 

Så gott som alla lägenheter om två och 

flera rum och kök är utrustade med egen 
toalett och eget badrum. Endast smålä
genheter (lägenheter utan kök och om 
ett rum och kök) uppvisar några nämn
värda variationer i denna utrustning (se 
tab 13). 

Andelen enkelrum med egen toalett 
och eget badrum varierar starkt mellan 
åren. Även om rum för åldringar i ålder
domshem frånräknas, blir jämförelsen 
missvisande, då variationer i utrustnings
standard kan hänföras till variationer i 

Tab 15. Rum i specialbostäder efter byggherre och förekomst av statligt stöd, år 1961 
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antalet färdigställda lägenheter i student
bostadshus. På grund härav bör enkel
rummens utrustningsstandard inte jäm
föras med föregående år, varför enkel
rummen uteslutits ur redovisningen i ne
danstående tablå. 

Uppgifterna ovan visar, att utrustnings
standarden jämförd med föregående år 
förbättrats för alla de redovisade lägen
hetstyperna. 

Specialbostäder 

Syftet med införandet från och med år 
1961 av begreppet specialbostad har va
rit att få en form för redovisning av vis
sa typer av kollektiva bostäder, vilka inte 
direkt låter sig inordnas under det van
liga lägenhetsbegreppet men som i växan
de grad utgör en lösning av bostadsfrågan 
för vissa kategorier av boende. Vanligen 
utgörs en specialbostad av ett antal en
kelrum grupperade kring en gemensam 

korridor och med vissa andra gemensam
ma utrymmen som gemensamt sällskaps
rum, gemensamt kök eller gemensamt 
tvätt- eller badrum. I bostadsbyggnads
statistiken redovisas varje sådant rum så
som en lägenhet. 

Antalet rum i specialbostäder bör inte 
förväxlas med antalet lägenheter i spe
cialhus, då ett specialhus även kan inne
hålla vanliga bostadslägenheter liksom ett 
flerfamiljshus och ett icke-bostadshus kan 
innehålla specialbostäder. 

I tab 14—16 lämnas en särredovisning 
av antalet rum i specialbostäder med för
delning efter de kategorier av boende de 
är avsedda för. 

Såsom inflyttningsfärdiga under år 
1961 redovisades till bostadsbyggnads
statistiken sammanlagt 3 215 lägenheter, 
som utgjordes av rum i specialbostäder, 
varav mer än hälften utgjordes av rum 
för åldringar i ålderdomshem. De därnäst 
största grupperna av specialrum utgjor
des av studentbostäder (909) och perso
nalbostäder (465). 

Närmare 95 % eller 3 031 av rummen 
i specialbostäder har uppförts av bygg
herrar inom den offentliga sektorn, varav 
1 902 av kommun (huvudparten utgörs 
av ålderdomshem) och 967 av allmän
nyttigt företag (huvudparten utgörs av 
studentbostadshus). Närmare 70 % av 

Tab 16. Rum i specialbostäder efter utrustningsstandard, år 1961 
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Tab 17. Lägenheter i rivna hus efter hustyp och kommungrupp, år 1961 

rummen i specialbostäderna har uppförts 
i hus utan statligt stöd i den mening som 
avses i bostadsbyggnadsstatistiken. Ålder
domshemmen har dock statsbidrag i an
nan ordning (tab 15). 

Specialrummens utrustning med avse
ende på förekomsten av eget badrum och 
egen toalett redovisas i tab 16. En knapp 
femtedel av specialrummen har egen toa
lett och eget badrum, och en tredjedel 
har egen toalett, medan närmare hälften 
saknar såväl eget badrum som egen toa
lett. 

Rummen i studentbostadshusen är i 
större utsträckning än rummen för övri
ga kategorier utrustade med egen toalett 
och eget badrum. 

Rivningsverksamheten 
År 1961 påbörjades rivning av 1 724 hus, 
i vilka ingick sammanlagt 7 082 lägenhe
ter. Den kraftiga ökning av rivningsverk
samheten som kunde konstateras år 1959 
har ytterligare förstärkts under 1960 och 
1961. 

Tab 17 redovisar rivningsverksamheten 
inom olika kommungrupper och med för
delning på hustyper. 

Tab 18. Lägenheter i rivna hus fördelade på lägenhetstyper, är 1961 
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Gunnel Öhman 

Ca 54 % av lägenheterna i hus, vilkas 
rivning har påbörjats 1961, saknade kök 
eller omfattade endast ett rum och kök. 
Lägenheternas fördelning på lägenhetsty
per framgår av tab 18. 

Av lägenheterna i de hus, vilkas riv

ning påbörjades år 1961, saknade nära 
två tredjedelar såväl centralvärme som 
wc och badrum. Av lägenheterna var 
18 % försedda med centralvärme och en
dast 5 % med såväl centralvärme som 
wc och badrum (tab 19). 

Tab 19. Lägenheter i rivna hug fördelade efter utrustningsstandard, år 1961 



Löneförhållandena för arbetare inom industri 
i maj 1962 

Sedan flera år tillbaka ha r socialstyrelsen 
från företag inom industrin fyra gånger 
om året inhämtat uppgifter om av ar
betare under en avlöningsperiod (som re
gel i kvartalets mellersta månad) upp
buren lönesumma och utförda arbetstim
mar. På grundval av dessa uppgifter har 
beräkningar gjorts rörande förändringar
na i arbetarnas genomsnittliga timför-
tjänster sedan närmast föregående under
sökningstillfälle och sedan motsvarande 
undersökningstillfälle föregående år. För 
varje undersöknings resultat har redo
gjorts i Sociala Meddelanden (senast i 
SocM, Statistisk Information, juni 
1962). 

Från och med år 1959 grundar sig in
samlingen av uppgifter till ovannämnda 
statistik på ett stickprov av företag som 
ingår i ett inom socialstyrelsen upprät ta t 
adressregister. Blanketter skickades i maj 
1962 till inalles 3 715 företag (arbetsstäl
len) . Svar har erhållits från 87 % av de 
tillskrivna företagen. 

De för statistiken erforderliga uppgif
terna om utbetalda lönesummor och ut
förda arbetst immar inhämtas under år 
1962 på ett rapportkort, som innehåller 
uppgifter om a) av arbetare under en 
avlöningsperiod (som regel i kvartalets 
mellersta månad) uppburen lönesumma 
och utförda arbetstimmar (med fördel
ning på de tre grupperna vuxna manliga 
arbetare, vuxna kvinnliga arbetare samt 
minderåriga arbetare och lärlingar) och 
b) antal arbetare som varit i arbete under 
hela eller del av den redovisade avlö
ningsperioden. I lönesummorna skall en

ligt anvisningarna ingå övertids- och 
skifttillägg, tillägg vid obekväm arbetstid 
m m samt ackordsöverskott, oavsett om 
överskottet helt eller delvis intjänats un
der tidigare avlöningsperiod än den redo
visade. Däremot skall icke inräknas se
mesterlön eller semesterersättning, helg
dagslön eller helgdagsersättning (dvs lön 
som enligt avtal utgår till timavlönade ar
betare för vissa bestämda helgdagar) samt 
ersättningar vid sjukdom, olycksfall o dyl. 
Sådana retroaktiva lönebelopp för tidiga
re avlöningsperioder, som föranletts av 
nyingångna avtal, skall ej medtas. 

I allmänhet avser uppgifterna fristå
ende arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redogö
relse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjänster 
sedan föregående undersökningstillfällen 
belyses av indextal, vilka beräknats med 
användande av uppgifter för sådana fö
retag som lämnat uppgifter vid båda de 
undersökningstillfällen som jämförelsen 
avser. Företag, för vilka uppgifter erhål
lits endast vid det ena av de två under
sökningstillfällena, har således ej medta-
gits. För varje industrigrupp har man be
räknat två genomsnittliga timförtjänster, 
en för vartdera undersökningstillfället, så
som kvoten mellan lönesumma och tim-
summa för en vecka. Indextalen har där
efter erhållits genom at t timförtjänsterna 
vid det aktuella (senare) undersöknings
tillfället uttryckts i procent av motsva
rande timförtjänster vid det tidigare un
dersökningstillfället. Såväl lönesummor 
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Tab 1. Indextal (februari 1962 = 100 och maj 1961= 100) för genomsnittlig 
timförtjänst för arbetare inom industri i maj 1962 



Tab 1 (forts). Indextal för genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industri i maj 1962 

Tab 2. Genomsnittliga timförtjänster, kr, i maj 1962 för vuxna manliga 
industriarbetare i olika dyrortsgrupper 
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Tab 3. Indextal (maj 1961 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industri i Stockholm i maj 1962 

som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

Inom flera industrigrupper förekom
mer ackordsarbete som sträcker sig över 
flera avlöningsperioder. I sådana fall kan 
å ena sidan ackordsöverskott som helt el
ler delvis intjänats under tidigare avlö
ningsperioder ha utbetalats under redo
visningsperioden, medan å andra sidan 
ackordsöverskott som intjänats under den
na period kan komma att utbetalas först 
senare. Det bör även erinras om att den 
normala veckoarbetstiden ibland (t ex då 
fria lördagar förekommer) varierar under 
året utan motsvarande variationer i lö

nen (veckolön, månadslön). Vid bedöm
ningen av här redovisade indextal bör 
man beakta dessa omständigheter, liksom 
möjligheten av att primäruppgifterna i 
vissa fall icke sammanställts i full över
ensstämmelse med anvisningarna. 

I tab 1 återges indextal, som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändringar 
från februari 1962 till maj 1962 och från 
maj 1961 till maj 1962. De förstnämnda 
indextalen grundas på uppgifter från 
3 157 företag och de sistnämnda på upp
gifter från 3 220 företag. Det bör fram
hållas, att uppgifterna för februari 1962 
i flertalet fall avser en avlöningsperiod, 
under vilken tidigare gällande kollektiv-

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industri 
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avtal tillämpades, trots at t avtalsperioden 
utlupit. De nya avtalen för 1962 blev i 
allmänhet ej färdiga förrän i april 1962. 

I tab 2 återges genomsnittliga timför-
tjänster för vuxna manliga arbetare i oli
ka industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. Det må framhållas, att 
dyrortsgrupp 3 enligt den statliga löne
grupperingen från och med 1 januari 
1962 även omfattar de orter som tidigare 
tillhörde dyrortsgrupp 2. 

Förändringarna mellan maj 1961 och 
maj 1962 i de genomsnittliga timförtjäns-
terna för vuxna arbetare i Stockholm 
framgår av indextalen i tab 3. 

T a b 4 visar löneutvecklingen sedan 
februari 1960 för samtliga kategorier av 

arbetare (män, kvinnor och minderår iga) . 
Indextalen i denna tabell har beräknats 
enligt den s k kedjemetoden. Vid beräk
ningen av indextalen för februari I960 
och februari 1962 har hänsyn ej tagits till 
senare utbetalda retroaktiva lönetillägg. 
För gruppen »verkstadsindustri m m» fö
retogs åren 1960 och 1962 stickprovsun
dersökningar beträffande de retroaktiva 
lönetilläggens storlek. I anslutning härtill 
erhölls indextalen 274,1 respektive 318,8 
för den genomsnittliga timförtjänsten in
klusive retroaktiva lönetillägg i februari 
1960 och februari 1962.1 

Christina Lojgren 

1 Jfr SocM, Stat Inf, okt 1960 s 306. 

SUMMARY 

Wages in mining and manufacturing in 
February 1962 

The Social Welfare Board collects quarterly 
reports from establishments in mining and 
manufacturing concerning payrolls and hours 
worked, relating to one pay period in each 
quarter. 

On the basis of these reports calculations 
have been made concerning the changes of 
average hourly earnings of wage-earners since 
the survey next preceding and since the corre
sponding survey during the preceding year. 

Table 1 gives data on changes of average 
hourly earnings from February 1962 to May 
1962 and from May 1961 to May 1962 and 
on average hourly earnings of adult male and 
female workers in May 1962. For adult male 
workers the average hourly earnings increased 
by 4.3 per cent from February 1962 to May 
1962 and by 5.9 per cent from May 1961 to 
May 1962. 

In table 2 the average hourly earnings of 
adult male workers in February 1962 are 
shown for different cost-of-living zones. 

The changes from May 1961 to May 1962 
of average hourly earnings of adult male 
workers in Stockholm are shown by the index 
numbers in table 3. 

The wage development since February 1960 
for all categories of wage-earners (male and 
female adults and juveniles) is illustrated by 
the index numbers in table 4. These index 
numbers are calculated in accordance with 
the so-called chain method. Retrospective 
wage supplements shall not be included in the 
quarterly reports. In 1960 and in 1962 the 
Social Welfare Board conducted special sample 
surveys on retrospective wage supplements in 
the group "verkstadsindustri m m" (engineer
ing industries etc). The index numbers for the 
average hourly earnings, including retrospective 
wage supplements, computed for this industrial 
group in connection with these surveys were 
for February 1960 and February 1962, respec
tively, 274.1 and 318.8 (February 1947 = 
100). 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning; inom industrin juni—juli 1962 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, juli 1961= 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) juni 1961—juli 1962 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1962 (s 95—96). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare samt antal 
arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete 1 maj—juli 1962 i procent av hela 
antalet arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Konsumentprisindex för juli 1962 

Konsumentprisindex för juli 1962 har av 
statistiska centralbyrån beräknats till 172 
(1949 = 100) mot 171 för juni. Med två 
decimaler är talet för juli 171,53 mot 
171,32 för juni. Indextalen för de olika 
huvudgrupperna av varor och tjänster för 
tidigare beräkningstillfällen återges i 
tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen följande (junitalen 
inom parentes) : livsmedel 200 (199), al-

koholhaltiga drycker och tobak 188 
(188), bostad, bränsle och lyse 163 (163), 
därav för enbart bostad 166 (166) och 
för bränsle och lyse 155 (155), kläder 
och skor 135 (136), inventarier och hus-
geråd 148 (148) och diverse 166 (166). 

Uppgången av indextalet för livsme
delsposten mellan juni och juli utgör 0,5 
procent eller 1 enhet. Denna uppgång 
beror på smärre prisförändringar för ett 
flertal enskilda varuslag. Bland varor för 
vilka höjda priser noterats kan nämnas 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950-juIi 1962 (är 1949 = 100) 1 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255. och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Jnf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59. — ' Reviderad siffra. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter i r 1961 och maj—juli 1962 samt talens 
procentuella förändringar december 1961—juli 1962 
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nötkött, fläskkotlett, färsk sill, gädda och 
torsk. 

Nedgången av indextalet för kläder 
och skor med 0,6 procent eller 1 enhet är 
bl a en följd av at t ett antal representant
varor i konsumentprisindex varit föremål 
för realisation under prisinsamlingsperio-
den. 

Inom övriga grupper kan nämnas pris
höjningar på dammsugare, postporto och 
drosktrafik. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet för juli har liksom för 
juni beräknats till 139. 

Inga Tammelin 
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Socialhjälpen under år 1961 

I det följande redovisas i sammandrag en 
del statistiska uppgifter över socialhjäl
pens omfattning under år 1961. 

Antal hjälpta familjer och personer. Hela 
antalet familjer, som fått socialhjälp un
der 1961, uppgick till 136500, innefat
tande sammanlagt 282 800 personer. An
talet hjälpta personer i relation till folk
mängden var för hela riket 3,8 per 100 
invånare, varav för städerna 4,2 och för 
landsbygden 3,3. Inom olika delar av ri
ket är understödsfrekvensen rätt varieran
de, vilket framgår av följande samman
ställning. 

På landsbygden var frekvensen hjälpta 
personer i relation till folkmängden lägst 
i de södra delarna av riket och högst i 
övre Norrland. Bland de skilda landskom
munerna redovisas den högsta frekvensen 
för norrbottenkommunen Karesuando 
med nära 16 %, närmast följd av Ljusdal 
i Gävleborgs län och Tärendö i Norrbot
tens län med resp 11 och 10 %. Bland 

städerna har Bollnäs och Visby de högsta 
frekvenserna med omkring 6 %. 

Sedan närmast föregående år har an
talet familjer minskat med inemot 5 % 
och antalet hjälpta personer med drygt 
6 %. En uppdelning på olika familjety
per redovisas i tab 1. Därvid framkom
mer att nedgången är störst för familje
typerna med barn. Antalet barn i de 
hjälpta familjerna har även minskat mest 
med drygt 9 %, medan antalet kvinnor 
minskat med 5 % och antalet män med 
4 % . 

Av tab 2 framgår att vissa variationer 
föreligger mellan olika delar av riket 
samt mellan städer av olika storlek i fråga 
om förändringarna sedan närmast före
gående år. På landsbygden har social
hjälpens omfattning minskat mest i södra 
Götaland såväl i fråga om antalet fall som 
i fråga om antalet hjälpta personer. Bland 
städerna märks särskilt en kraftig minsk
ning för Stockholm. 

Tab 1. Antal hjälpfall inom olika 
familjetyper 
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Tab 2. Antal hjälpfall och hjälptagare inom olika riksområden 

Socialhjälpens kostnader. Inalles utbeta
lade socialnämnderna under 1961 social
hjälp till ett värde av 120,6 milj kr mot 
125,4 milj kr ett år tidigare, dvs en minsk
ning på nära 4 <fo. I städerna var ned
gången inemot 7 <fo, medan en ökning på 
1 % redovisades på landsbygden. Av so
cialhjälpens totala kostnader redovisades 
80 % till hjälp för uppehället, 8 % till 
vård på sjukvårdsanstalt samt 12 % till 
»annan hjälp». 

Till socialhjälp för uppehället utbeta
lades under 1961 sammanlagt 96,2 milj 
kr, vilket innebär en minskning sedan när
mast föregående år med 7,9 milj kr (ca 
8 % ) . Minskningen av dessa kostnader 
har relativt sett varit större i städerna 
(9 %) än på landsbygden (4 % ) . 

Vård på sjukvårdsanstalt bekostade so
cialnämnderna under 1961 till ett värde 
av 9,8 milj kr. Detta utgör en ökning se
dan 1960 med 1,0 milj kr (11 % ) . Den
na ökning är så gott som helt koncentre
rad till landsbygden. 
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Kostnaden för »annan hjälp» (dvs in
ackordering på anstalt, resor, kostnader 
för yrkesutbildning, tandvård, läkarvård, 
begravningskostnader m m) har sedan 
närmast föregående år ökat med 2,1 milj 
kr till 14,6 milj kr. ökningen av dessa 
kostnader har relativt sett varit ungefär 
lika stor i städerna som på landsbygden. 

Kommunernas sammanlagda kostnader 
för olika hjälpformer på landsbygden och 
i städerna framgår av följande tablå. 

Barbro Wängberg 



Retroaktiva lönetillägg inom verkstadsindustri m m 
år 1962 

Socialstyrelsen genomför varje kvartal un
dersökningar rörande de genomsnittliga 
timförtjänsterna för arbetare inom indu
strin.1 I de uppgifter som regelmässigt in
hämtas för denna kvartalsstatistik skall 
inte medtas sådana retroaktiva lönebelopp 
för tidigare avlöningsperioder som för
anletts av nyingångna avtal. 

För gruppen »verkstadsindustri m m», 
som omfattar grupperna järn- och stål
manufaktur, mekaniska verkstäder, repa
rationsverkstäder, skeppsvarv, elektrotek-
nisk industri samt »annan metallindu
stri», men ej järn-, stål- och kopparverk, 
har socialstyrelsen år 1956 företagit en 
approximativ beräkning och åren 1957, 
1959, 1960 och 1962 stickprovsundersök
ningar beträffande de retroaktiva löne
tilläggens storlek. Undersökningen år 1962 
omfattade ett urval av de företag som 
lämnat användbara uppgifter till kvartals
statistiken både för november 1961 och 
februari 1962. Dessa företag indelades i 
fyra urvalsgrupper, av vilka en omfatta
de företag som utvalts med en sannolik
het av 10 procent (»tiondelsurvalet») ur 
ett inom socialstyrelsen befintligt adress
register. Övriga företag indelade i tre ur
valsgrupper efter antalet sysselsatta arbe
tare enligt uppgifter för februari 1962. 
Följande tablå visar för varje urvals
grupp antalet företag som medtagits i 
kvartalsstatistiken vid jämförelsen novem
ber 1961 — februari 1962 samt antalet 
företag, som uttagits för undersökningen 
rörande retroaktiva lönetillägg 1962. 
1 Jfr Sociala Meddelanden, Statistisk Information, 
nr 9, september 1962. 

I maj 1962 utsände socialstyrelsen en 
uppgiftsblankett till de 321 utvalda före
tagen med förfrågan om de utöver ti
digare utbetalda löner till arbetare hade 
utbetalat eller komme att utbetala retro
aktiva lönetillägg (föranledda av kollek
tivavtal slutna under år 1962) avseende 
någon period under år 1962. Om detta 
var fallet begärdes uppgifter om summan 
av de utbetalda retroaktiva lönetilläggen 
samt om den tidsperiod som tilläggen av
såg. Vidare begärdes uppgifter om anta
let arbetstimmar som under ifrågavaran
de period utförts av samtliga arbetare, 
även av arbetare som ej erhållit retroak
tiva lönetillägg. Om tillägg till olika ar
betargrupper utbetalats för olika långa 
perioder, skulle särskilda uppgifter läm
nas för varje sådan grupp. Retroaktiva 
tillägg till traktamenten, matpenningar 
och logiersättning skulle ej medtas. Upp
gifterna skulle gälla samma arbetarkate
gorier för vilka uppgifter lämnats till so
cialstyrelsens kvartalsstatistik rörande lö
neläget inom industrin. Någon uppdel
ning efter kön och ålder skulle ej göras. 

Samtliga 321 blanketter återkom besva-

223 



rade. Det framgick att 2 företag hade 
upphört och att 34 företag (respektive 
28, 2, 1 och 3 i urvalsgrupperna I, II, 
I I I och IV) ej hade utbetalat retroaktiva 
lönetillägg för tiden före den 1 mars 1962, 
under det att 285 företag hade utbetalat 
sådana tillägg. Vad beträffar den sist
nämnda kategorin har man beräknat det 
genomsnittliga retroaktiva tillägget per 
timme för vart och ett av 262 företag; 
för de återstående 23 företagen inom den
na kategori har man vid bearbetningen 
endast utnyttjat de beräkningar rörande 
antalet arbetstimmar under en 6-dagars-
period i februari 1962 som verkställts med 
ledning av företagens uppgifter till kvar
talsstatistiken. De två företag som upp
hört har helt uteslutits vid bearbetningen. 

Av tablån nederst på sidan framgår 
hur de nyss nämnda 262 företagen för
delade sig efter de retroaktiva lönetill-
läggens storlek. 

För varje urvalsgrupp beräknades me
deltal för de retroaktiva tilläggen per tim
me (a) vid företag som utbetalat tillägg 
för tiden före den 1 mars 1962, (b) vid 
samtliga i undersökningen medtagna fö
retag. Resultaten av dessa beräkningar 
återges i nedanstående tablå. 

Retroaktiva lönetillägg (öre per timme) 
i urvalsgrupp 

Slutligen sammanvägdes medeltalen 
(b), varvid man som vikt för varje ur
valsgrupp använde det beräknade antalet 
arbetstimmar under en 6-dagarsperiod i 

februari 1962 vid samtliga företag som 
med tagits vid jämförelsen november 1961 
—februari 1962 enligt kvartalsstatistiken. 
Det vägda medeltalet för samtliga urvals
grupper blev 17,9 öre. 

På grundval av kvartalsstatistiken be
räknar socialstyrelsen indextal (februari 
1947 = 100) för den genomsnittliga tim-
förtjänsten för industriarbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Indextalen 
publiceras i Meddelande från socialsty
relsens byrå för löne- och sysselsättnings
statistik (senast 1962:34) och i Sociala 
Meddelanden, Statistisk Information (se
nast 1962:9). Beräkningarna utförs en
ligt den s k kedjemetoden med länkar 
som avser genomsnittsförtjänstens föränd
ringar vid företag som lämnat uppgifter 
för två på varandra följande kvartal 
(»identiska företag»). Indextalen för feb
ruari 1962 i denna serie har beräknats 
utan att någon hänsyn tagits till retroak
tiva lönetillägg föranledda av de kollek
tivavtal som slöts på våren 1962. För 
gruppen »verkstadsindustri m m» var in
dextalet för februari 1962 (exklusive re
troaktiva lönetillägg) 309,9; genomsnitts
förtjänsten i februari vid de företag som 
medtagits vid jämförelsen november 1961 
—februari 1962 var 621,9 öre. Med ut
gångspunkt från det beräknade genom
snittliga retroaktiva tillägget — 17,9 öre 
— har man för »verkstadsindustri m m» 
beräknat indextalet 318,8 (februari 1947 
= 100) för genomsnittliga timförtjänsten 
i februari 1962 inklusive retroaktiva löne
tillägg. 
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SUMMARY 

Retrospective wage supplements in engineering 
industries etc in 1962. 

The Social Welfare Board has made a special 
sample survey concerning retrospective wage 
supplements in the group " engineering in
dustries etc" in 1962. On the basis of this sur

vey the Board has computed the index number 
318.8 (February 1947 = 100) for the average 
hourly earnings of wage-earners in this indus
trial group in February 1962, including retro
spective wage supplements. 

Christina Löfgren 

Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet 

1959—mars 1962 

I anslutning till de månatl iga redogörel
serna i denna tidskrift för detaljprisernas 
utveckling i Sverige återges här motsva
rande beräkningar från vissa f rämmande 
länder. 

Som en mätare på prisnivåns föränd
ringar anges i tabellen på sid 226 de oli
ka ländernas officiella indextal för konsu
mentpriserna. Som källa har använts tid
skriften International Labour Review ut
given av Internationella arbetsbyrån i 
Genève. För Jugoslavien, Pakistan, Nya 
Zeeland, Kenya och Senegal är dock upp
gifterna hämtade ur Förenta Nationernas 
»Monthly Bulletin of Statistics». 

De i vidstående tabell redovisade in
dextalen kan endast tjäna som grund för 
en ungefärlig jämförelse, eftersom den 
använda metodiken vid indexberäkningar 
varierar betydligt mellan olika länder. 

Ann Loverfeldt 

I diagrammet på sid 227 ges en över
sikt av konsumentprisernas förändringar 
i form av indextal för ett antal länder 
under tiden 1958 ( = 100) till och med 
mars 1962. 

De ojämförligt största prisförändring
arna sedan 1958 uppvisar de sydameri
kanska länderna Argentina och Brasilien 
med indexstegringar på 247 respektive 
238 procent. 

Bland de europeiska länderna har in
dextalen stigit mest i Jugoslavien och 
Frankrike, där uppgången varit 35 re
spektive 17 procent. I Sverige har kon
sumentprisindex stigit med 11 procent 
under perioden. I USA och Canada har 
prisnivån stigit med endast 4 procent. 
Minst har konsumentpriserna ökat i 
Hong-Kong och Thailand, där uppgång
en endast varit 2 procent. 

Yngve Lindén 

Forts s 226 
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Konsumentpris index 1959—mars 1962 (1958 = 100) 
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KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÄNDRINGAR I 
OLIKA LÄNDER 1958-MARS 1962 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin juli—augusti 1962 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, augusti 1961 = 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) juli 1961—augusti 1962 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1962 (s 95—96). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare samt antal 
arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i juni—augusti 1962 i procent av hela 
antalet arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Konsumentprisindex för augusti 1962 

Konsumentprisindex för augusti 1962 har 
av statistiska centralbyrån beräknats till 
172 (1949 = 100) eller samma tal som 
för juli. Med två decimaler är talet för 
augusti 171,93 mot 171,53 för juli. Index
talen för de olika huvudgrupperna av va
ror och tjänster för tidigare beräknings
tillfällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex in
gående huvudgrupperna av varor och 
tjänster är indextalen följande (julitalen 

inom parentes): livsmedel 200 (200), al-
koholhaltiga drycker och tobak 188 (188), 
bostad, bränsle och lyse 163 (163), därav 
för enbart bostad 166 (166) och för 
bränsle och lyse 155 (155), kläder och 
skor 136 (135), inventarier och husgeråd 
148 (148) och diverse 167 (166). 

Prisförändringarna mellan juli och 
augusti har i allmänhet varit obetydliga. 
De noterade prisstegringarna och pris
sänkningarna har inom de flesta av hu-

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—augusti 1962 (år 1949 = 100) 1 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4. s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, 3 67 och 1961, s 59 och 1962 s 60. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1961 och juni—augusti 1962 samt talens 
procentuella förändringar december 1961—augusti 1962 

231 



vudgrupperna i stort sett tagit ut var
andra. 

Uppgången av indextalet för kläder och 
skor är bl a en följd av prisstegringar på 
damkjol, poplinkappa och sylön. 

I gruppen diverse kan nämnas prissteg
ring på tvättpulver, biografbiljett, för
ortstrafik med buss samt bilmontörsar-
bete. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till 140 
mot 139 i juli. Denna höjning påverkar ej 
folkpensionerna. 

Rolf Jensen 
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Nykterhetsnämndernas inkomster och utgifter 
år 1961 

Under år 1961 erhöll de kommunala nyk
terhetsnämnderna statsbidrag (som avsåg 
verksamheten under år 1960) med inalles 
16,1 milj kr. Övriga inkomster uppgick 
till 942 000 kr, varav 181 000 utgjorde av
gifter och ersättningar från enskilda, 
82 000 ersättningar från andra kommuner 
och 679 000 övriga inkomster. Återstoden 
av nämndernas utgifter, 9 492 000 kr, har 
täckts genom kommunala tillskott. Dess
utom har nämnderna erhållit statsbidrag 
till inackorderingshem med 619 000 kr. 
Nykterhetsnämndernas inkomster under 
de två senaste åren framgår av tab 1. 

Nämndernas statsbidragsberättigade ut
gifter under 1961 uppgick till 24,4 milj kr, 
varav 18,3 milj kr, dvs 75 %, återbetalas 
i form av statsbidrag enligt de gynnsam
mare regler som trädde i kraft den 1 juli 
1957. De icke statsbidragsberättigade ut
gifterna har under 1961 uppgått till 2,8 
milj kr. I tab 2 redovisas nykterhetsnämn
dernas utgifter och beviljade statsbidrag 
länsvis för åren 1961 och 1960. 

Av de olika länen redovisar samtliga 
högre utgiftsbelopp för år 1961 än för när
mast föregående år i fråga om de statsbi
dragsberättigade utgifterna. Beträffande 
de icke statsbidragsberättigade utgifterna 
redovisas högre belopp år 1961 endast av 
hälften av länen. 

De statsbidragsberättigade utgifternas 
fördelning på olika ändamål framgår av 
tab 3. Den största utgiftsposten utgör lö
nerna med 13,3 milj kr, varefter följer po
liklinikkostnader med 3,8 milj kr, expen-
ser med 1,1 milj kr samt förebyggande och 
eftervårdande åtgärder med 1,1 milj kr. 
Den minsta utgiftsposten var kostnaderna 

för miljöombyte, omskolning etc, vilka 
uppgick till endast 49 000 kr. I dessa fall 
utgår emellertid ofta statsbidrag i annan 
ordning. I jämförelse med närmast före
gående år har inventarierna ökat starkast 
med hela 63 %. Även posten hyra, bränsle 
m m uppvisar en kraftig ökning sedan 
1960 med inemot 32 %. Minskade utgif
ter redovisas för vårdkostnader på anstalt 
samt miljöombyte, omskolning etc. I frå
ga om nedgången av vårdkostnaderna på 
anstalt under senare år sammanhänger 
detta främst med tillkomsten av nya stats
understödda enskilda vårdanstalter och in
ackorderingshem, där vården är mindre 
kostsam än på s k konvalescenthem. 

Ser man på hur nämndernas totala ut
gifter fördelar sig på landsbygd och städer 
av olika storlek, finner man att kostnader
na för städernas nämnder uppgick till om
kring 21,5 milj kr och för landsbygdens 
nämnder till omkring 5,6 milj kr. Dessa 
kostnader innebär sedan föregående år en 
ökning för städernas del med 13 % och 
för landsbygdens med 10 %. 

I tab 4 ges de statsbidragsberättigade 
utgifternas relativa fördelning på olika än
damål. Vissa skillnader mellan landsbygd 
och städer kan särskilt påpekas. Arvoden 
till ordförande och andra ledamöter med 
särskilda uppdrag upptar sålunda på 
landsbygden 13 c/o och i städerna knappt 
1 %. Även sammanträdeskostnaderna tar 
en större andel av kostnaderna för lands
bygdens nämnder än för städernas. Där
emot utgör främst poliklinikkostnaderna 
och lönerna en avsevärt större andel av 
utgifterna i städerna (resp 19 och 57 %) 
än på landsbygden (resp 3 och 46 % ) . 
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Tab 1. Nykterhetsnämndernas inkomster (i tusental kr) 

Tab 2. Nykterhetsnämndernas utgifter och beviljade statsbidrag (i tusental kr) 
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Tab 3. Nykterhetsnämndernas utgifter (i tusental kr) 

Tab 4. Statsbidragsberättigade utgifter i % 
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Tab 5. Nykterhetsnämndernas utgifter 
inom olika län 

O m man jämför de båda senaste åren 
har inga mera uppseendeväckande för
ändringar inträffat i fråga om utgifternas 
fördelning. 

Nykterhetsnämndernas totala utgifter 
inom olika län framgår av tab 5. Påpekas 
bör at t dessa utgiftsbelopp avser nykter
hetsnämndernas samtliga utgifter, alltså 
även de utgifter för vilka nämnderna ej 
erhållit statsbidrag. De totala utgifterna 
uppgick år 1961 till omkring 27,1 milj 
kr och har sedan närmast föregående år 
ökat med över 12 %. Av de skilda länen 
uppvisar Gotlands län den kraftigaste ök
ningen (32 %), varefter kommer Mal 
möhus (26 % ) och Skaraborgs län (22 
% ). I genomsnitt har nykterhetsnämnder
nas kostnader uppgåt t till 3,62 kr per in
vånare. Den största kostnaden per invåna
re har storstäderna Stockholm och Göte
borg med respektive 8,96 och 5,64 kr per 
invånare. Av de olika länen redovisas de 
högsta kostnaderna av Göteborgs och Bo
hus län (4,53 k r ) , Södermanlands län 
(3,84 kr) och Norrbottens län (3,83 kr) 
samt de lägsta kostnaderna av Kristian
stads län (1,29 kr) och Kronobergs län 
(1,42 k r ) . 

Barbro Wängberg 
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Barnavårdsnämndernas verksamhet under år 1961 

PRELIMINÄR REDOGÖRELSE 

I det följande redovisas vissa preliminä
ra uppgifter avseende barnavårdsnämn
dernas verksamhet under år 1961, som är 
det första året, under vilket den nya bar
navårdslagen gäller. 

Barnavårdsmannaförordnanden. En av 
barnavårdsnämndens uppgifter är att för
ordna barnavårdsmän och utöva tillsyn 
över deras verksamhet. Under år 1961 
tillkom ca 26 100 förordnanden, fördela
de på 7 400 för iä-barn och 18 700 för uä-
barn. Av de nytillkomna hade ca 32 % 
överförts från annan barnavårdsnämnd. 
Det totala antalet barnavårdsmannaför
ordnanden vid slutet av år 1961 var 
137 019. 

Barn för vilka barnavårdsman förordnats. 

Huvudanledningen till att barnavårds
man förordnats för de 5 070 helt nytill
komna iä-barnen är äktenskapsskillnad 
samt hemskillnad (91 % ) . Andra anled
ningar, såsom söndring, föräldrars död 
etc, spelar däremot en mycket ringa roll. 

Fastställande av faderskap. En av barna
vårdsmannens funktioner är att söka få 
faderskapet till uä-barn fastställt. Beträf
fande de ca 94 600 uä-barnen vid 1961 
års slut hade faderskapet fastställts för 
91 %. Till största delen hade detta skett 
genom erkännande (86 %) och i resten 
av fallen genom dom. 

Av de 8 600 barn för vilka faderskapet 
ej fastställts var hälften under 3 år. 

Barnavårdsmän. Vid slutet av år 1961 
var antalet barnavårdsmän 1 485 mot 
1 529 året innan. Som framgår av nedan
stående tablå har minskningen av antalet 
barnavårdsmän oavbrutet fortsatt sedan 
början av 1940-talet. 

Barnavårdsmän vid årets slut. 

Antalet förordnanden (dvs barn) per 
barnavårdsman har ökat mycket kraftigt 
och är nu nära 6 ggr större än år 1940. 
Detta torde sammanhänga med, speciellt 
beträffande städerna, att kommunala 
tjänstemän har barnavårdsmannaskap 
som huvudsaklig syssla. För övrigt bör på
pekas att kvinnornas andel ökat starkt in
om detta område. 
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Bidragsförskott. Underlåter fader till uä-
barn och frånskilda kvinnors barn att be
tala fastställt underhållsbidrag, kan bar
navårdsnämnden förskottera bidraget. 
Antalet barn för vilka dylika bidragsför
skott utbetalades under året var drygt 
77 500. Deras antal har som syns av ef
terföljande tablå ökat kraftigt under se
nare år. Antalet bidragsmottagare år 1961 
var 58 900. 

Bidragsförskott. 

De barn som erhöll bidragsförskott var 
till ca 51 % födda inom äktenskapet. 

Fäderna till barn för vilka bidragsför
skott utgår är återbetalningsskyldiga. Un
der år 1961 inbetalade 43 300 fäder sam
manlagt 25,2 milj kr. Detta motsvarar in
te fullt hälften av det utbetalda beloppet. 

Utfyllnadsbidrag. För barn utgående fa
miljerättsliga underhållsbidrag, vilka un
derstiger 720 kr om året, kan under vissa 
förutsättningar »utfyllas» av allmänna 
medel. Under år 1961 har i utfyllnadsbi
drag utbetalats sammanlagt 3,1 milj kr 
till 25 700 barn. 

Arbetsföreläggande. Enligt Bvl kan för
sumliga föräldrar, vilkas barn omhänder
tagits samt föräldrar, som försummar fast
ställd bidragsskyldighet, erhålla arbetsfö
reläggande. Under år 1961 beslutades om 
arbetsföreläggande i 743 fall, varav 720 
för försummad bidragsskyldighet. Hälf
ten av dessa gjorde därvid inbetalningar 
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för att fullgöra sin skyldighet. Under år 
1961 begärde barnavårdsnämnderna dess
utom handräckning för inställande till ar
bete efter beslut om arbetsföreläggande i 
251 fall. Av dessa hade 92 beviljats under 
året. 

Förebyggande åtgärder. Barnavårdsnämn
dernas centrala uppgift enligt barnavårds
lagen är att vid behov ingripa för att be
reda vård eller fostran åt barn och ung
dom antingen genom förebyggande åtgär
der eller genom omhändertagande samt 
att utöva tillsyn över fosterbarnsvården. 

Förebyggande åtgärder berör dels barn 
och ungdomar under 18 år som erhåller 
olämplig fostran eller utsätts för misshan
del i hemmet, dels ungdomar under 21 år 
vilka begått brottsliga handlingar, fört ett 
sedeslöst liv, underlåtit att efter förmåga 
ärligen försörja sig eller missbrukat rus
drycker eller narkotiska medel. Dessa åt
gärder omfattar hjälpåtgärder, förmaning 
och varning, föreskrifter samt övervak
ning. Kombination av flera åtgärder är 
vanlig. 

Under år 1961 var 20 576 barn före
mål för förebyggande åtgärder mot 17 239 
föregående år. Det innebär en ökning på 
nära 20 %. ökningen kommer uteslutan
de på de förebyggande hjälpåtgärderna, 
vilka har byggts ut i den nya barnavårds
lagen. Förebyggande övervakning beslöts 
för 4 638 barn under år 1961, vilket däre
mot innebär en minskning med 12 </o se
dan föregående år. 

Av de 13 900 barn, för vilka förebyg
gande åtgärder beslöts under året, var 85 
% fyllda 13 år och endast 5 % under 
skolåldern. Motsvarande siffror för år 
1960 var 81 % resp 6 %. 

Omhändertagande för utredning och sam-
hällsvård. Enligt 1960 års barnavårdslag 
kan ett barn i vissa fall, såsom en provi
sorisk åtgärd, omhändertas för utredning 



i högst fyra veckor. Denna åtgärd vidtogs 
gentemot 568 barn under år 1961. 

Om de förebyggande åtgärderna visar 
sig vara resultatlösa skall barnavårds
nämnden omhänderta barnet för samhälls-
vård enligt 29 § barnavårdslagen, vilket 
motsvarar skyddsuppfostran enligt den 
gamla barnavårdslagen. 

Såsom framgår av följande tablå om
händertogs 2 163 barn för samhälls vård 
enligt 29 § under år 1961. Detta antal 
överstiger betydligt antalet barn som om
händertogs för skyddsuppfostran år 1960, 
vilket till en del förklaras av, att den 
förutvarande 16-årsgränsen för vissa om
händertagna nu höjts till 18 år. 

Samhällsvård enligt 29 § (skyddsuppfost
ran enligt gamla bvl) 

Av de nytillkomna barnen placerades 
34 % i enskilt hem, 21 % vårdades på 
barnhem och lika stor andel, 21 %, er
höll vård på ungdomsvårdsskola. De vid 
årets slut kvarvarande barnen, omhänder
tagna enligt 29 §, uppgick till 8 282. 

Om ett barn under 18 år utsätts för 
nöd i hemmet, är övergivet eller på grund 
av fysisk eller psykisk sjukdom eller svag
het är i behov av vård utom hemmet, 
skall det omhändertas för samhällsvård 
enligt 31 § barnavårdslagen, vilket mot

svarar begreppet samhällsvård enligt den 
gamla bvl. På grund av nämnda orsaker 
omhändertogs 8 536 barn under år 1961, 
vilket innebär en minskning sedan före
gående år, trots att åldersgränsen för om
händertagande höjts från 16 till 18 år. 

Samhällsvård enligt 31 § (samhällsvård 
enligt gamla bvl) 

Antal barn omhändertagna för sam
hällsvård enligt 31 § under år 1961 var 
10,5 per 1 000 av befolkningen under 18 
år. Av de under 1961 nytillkomna barnen, 
vilka erhöll samhällsvård enligt 31 § pla
cerades majoriteten, 60 %, på barnhem, 
vilket dock för det stora flertalet blott är 
en övergångsform. Återstoden av barnen 
erhöll till övervägande del vård i enskilt 
hem (33 % ) . Vid årets slut var 13 261 
barn omhändertagna för samhällsvård en
ligt 31 §. Av dessa vårdades drygt 3/4 
i enskilt hem och övriga på barnhem eller 
annan anstalt. 

Det totala antalet barn, som under år 
1961 varit omhändertagna för samhälls
vård, uppgick till 30 891, vilket är netto
talet. 

Kostnader för förebyggande åtgärder och 
samhällsvård. Kostnaderna för de barn 
som blivit föremål för förebyggande åt
gärder eller omhändertagande avser kom
munernas bruttoutgifter, oavsett om de 
ersätts från annat håll eller ej. Kostna
derna för de omhändertagna barnen om-

243 



fattar dels inackorderingsavgifter i en
skilda hem och vårdavgifter på anstalter, 
dels andra kostnader såsom resor, utrust
ning o dyl. Beträffande kostnaderna för 
vård på anstalt bör observeras att de en
dast avser avgifter som utgår enligt fast
ställd taxa och ej de kostnader kommu
nerna såsom huvudmän i övrigt bestri
der. 

Kommunernas bruttoutgifter för före
byggande åtgärder och samhällsvård i 
1 000-tal kronor. 

Anita Lagerkvist 

Rättelser 

av tidigare publicerade försäljningssummor och indextal 

Vid bearbetningen av materialet rörande omsättningen inom enskild och konsumentkooperativ 
detaljhandel m m under tredje kvartalet 1961 har en felräkning gjorts vad beträffar den uppräknade 
försäljningssumman för »läderhandel». De rättade försäljningssummorna och indextalen anges med 
tidigare publicerade siffror inom parentes. 

Sociala Meddelanden Statistisk Information nr 2 februari 1962 
Tab 2 

Tab 3 

Sociala Meddelanden Statistisk Information nr 5 maj 1962 
Tab 3 
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Omsättningen inom detaljhandel m m 
2:a kvartalet 19621 

Tab 1. Indextal2 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens värde) inom 
enskild detaljhandel m m 1:a kvartalet 1959—2:a kvartalet 1962 

1 Se anm under tab 5, s 248. — " Indextalen fr o m l:a kvartalet 1960 har beräknats med utgångs
punkt från omsättningsbelopp i vilka allmän varuskatt ingår. 
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Tab 2. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 2:a kvartalet och 1:a—2:a kvartalet 1962 samt uppräknade försäljningssummor 
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1 Se not 2, tab 1. 



Tab 3. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
under 2:a kvartalet och 1:a—2:a kvartalet 1962, exklusive och inklusive omsättningen i 
vissa större varuhus 

1 Se not 2, tab 1. — 2, 3 Se resp not, tab 2. — 4 D e av varuhusen särredovisade varugrupperna 
upptas under resp bransch. 

Tab 4. Indextal1 för omsättningen (försäljningens värde) inom konsumentkooperativ detalj
handel m m under 2:a kvartalet och l:a—2:a kvartalet 1962 samt uppräknade försäljnings
summor 

1 Se not 2, tab 1. — 2, 3 Se resp not tab 2. 
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Tab 5. Indextal1 (2:a kvartalet 1955 = 100) för omsättn ingen (försäljningens värde) inom 
v issa branscher av enski ld och konsumentkooperat iv detaljhandel m m 3:e kvartalet 1958— 
2:a kvartalet 1962 

1 Se not 2, tab 1. — Indextalen har uträknats enligt kedjemetod. De för varje kvartal för enskild 
resp konsumentkooperativ detaljhandel beräknade indextalen med närmast föregående kvartal som 
bas har vägts samman med de uppräknade försäljningsbeloppen som vikter. 

Anm. Beträffande statistikens uppläggning hänvisas till Sociala Meddelanden 1956: 2 och 1958: 2 
samt till Sociala Meddelanden, Statistisk Information 1959: februari, 1960: november och 1961: 
augusti. 

Frågeblanketter, som avsåg omsättningen under andra kvartalet 1962, utsändes till 4 841 i social
styrelsens register ingående företag (firmor och försäljningsställen) inom enskild detaljhandel m m. 
Bearbetningsbara svar erhölls från 3 065 företag (63%) . Inom egentlig detaljhandel var svarsfrekvensen 
63 %, för restauranger m m 71 % och för betjäningsställen 56 %. Av de företag, som lämnat be
arbetningsbara svar, hade 3 006 även insänt blanketter rörande första kvartalet 1962. Uppgifter 
från dessa »identiska» företag har använts vid beräkningen av indextal för omsättningens föränd
ringar mellan första och andra kvartalen 1962. 

Uppgifter rörande omsättningen inom konsumentkooperativ detaljhandel m m under andra kvartalet 
1962 erhölls från 174 till Kooperativa Förbundet anslutna konsumtionsföreningar och från vissa av 
Kooperativa Förbundet centralt adnvnistrerade företag. Bland dessa uppgiftslämnare förekom ej något 
bortfall. 

Ossian Ernvik 
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Utlänningar i Sverige 

EN ÖVERSIKT FÖR TREDJE KVARTALET 1962 OCH LÄGET DEN 1 OKTOBER 1962 

Nedanstående översikt är liksom tidigare 
redogörelser beträffande utlänningar i 
Sverige grundad på statistik utarbetad 
inom statens utlänningskommission. När
mast föregående kvartalsöversikt framla
des i augustihäftet av Sociala Meddelan
den 1962. 

Utlänningar med uppehållstillstånd. Jäm
likt 27 § utlänningskungörelsen 4 juni 
1954 äger utlänning icke uppehålla sig i 
riket längre tid än tre månader utan att 
inneha gällande uppehållstillstånd. Stad
gandet gäller dock ej medborgare i Dan
mark, Finland, Island eller Norge och ej 
heller för utlänningar som innehar bo
sättningstillstånd. Vidare må erinras om 
att barn under 16 år i regel är införda 

Tab 1. Uppehållstillstånd för utlänningar 

i föräldrarnas pass, varvid särskilt uppe
hållstillstånd inte utfärdas. 

Som framgår av tab 1 uppgick antalet 
gällande uppehållstillstånd den 1 oktober 
1962 till 52 371, vilket innebär en ökning 
med 2 741 sedan föregående kvartalsskifte 
och med 3 437 sedan den 1 oktober 1961. 
Det förtjänar påpekas att en så hög siffra 
inte noterats sedan april 1959. Med un
dantag av balter och belgier har antalet 
uppehållstillstånd under det gångna kvar
talet ökat för samtliga i tabellen redovisa
de nationaliteter, varvid största ökningen 
faller på tyskarna. Inom gruppen »öv
riga» hänför sig ökningen främst till jugo
slaverna. 

Naturaliserade utlänningar. Under tred
je kvartalet 1962 har 1 370 utlänningar 
blivit svenska medborgare, varav 1 244 ef
ter Kungl Maj:ts beslut och 126 efter 
beviljande av vederbörande länsstyrelse. I 
totalantalet ingår 968 personer över 18 år 
(457 män och 511 kvinnor) samt 402 
personer under 18 år (212 män och 190 
kvinnor). Beträffande fördelningen efter 
förutvarande nationalitet kan nämnas att 
bl a 493 finländare, 294 tyskar, 145 dans
kar, 117 balter och 91 norrmän förvärvat 
svenskt medborgarskap under det här re
dovisade kvartalet. 

Födda och avlidna utlänningar. Enligt till 
utlänningskommissionen under tredje 
kvartalet inkomna uppgifter har av ut
ländska kvinnor i Sverige fötts 759 barn. 

249 



Tab 2. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 oktober 1962, fördelade 
efter yrkesgrupp och nationalitet 

Det må nämnas att bland mödrarna hade 
391 finländsk, 95 tysk, 65 dansk och 49 
norsk nationalitet. Antalet i landet avlid-
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na utlänningar uppgick enligt under kvar
talet inkomna uppgifter till 88, varav 53 
män och 35 kvinnor. 



Tab 3. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 oktober 1962, fördelade 
efter län och nationalitet 

Utlänningar på den svenska arbetsmark
naden. Enligt i utlänningskungörelsen 
givna bestämmelser åligger det envar som 
anställt utlänning i sin tjänst att inom 24 
timmar efter anställningens tillträdande 
göra skriftlig anmälan härom till polis
myndigheten på orten. Vid anställning
ens upphörande skall arbetsgivaren inom 
samma tidrymd göra motsvarande avan-
mälan. Anmälningsskyldighet föreligger i 
fråga om samtliga utländska arbetstagare 
som fyllt 16 år, oavsett om arbetstillstånd 
erfordras eller ej. 

På grundval av till utlänningskommis
sionen inkomna arbetsanmälningskort — 
vilka även passerar länsarbetsnämnderna 
(bl a i och för tillfogande av yrkeskod) 
— företas vid varje kvartalsskifte en räk

ning av antalet arbetsanmälda utlänning
ar. I det följande framlägges resultaten 
av den per den 1 oktober 1962 verkställ
da räkningen. 

Såsom framgår av tab 2 uppgick tota
la antalet arbetsanmälda utlänningar den 
1 oktober till 129 524, innebärande en 
ökning med 2 508 under tredje kvartalet 
1962. En jämförelse med läget den 1 ok
tober 1961 utvisar att antalet under ett 
år ökat med närmare 6 700, vilken ök
ning främst är att hänföra till den fin
ländska arbetskraften. 

Av de arbetsanmälda var 88 821 män 
och 40 703 kvinnor. Sedan föregående 
kvartalsskifte har antalet män ökat med 
2 061 och antalet kvinnor med 447. ök
ningen sedan den 1 oktober 1961 utgöres 
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av cirka 5 600 manliga och 1 100 kvinn
liga arbetstagare. 

Under det gångna kvartalet har de 
nordiska arbetstagarnas andel av den ut
ländska arbetskraften minskat och upp
går för närvarande till 63 % mot 
65 1/2 c/o vid kvartalets ingång. Den täm
ligen obetydliga minskningen av de ar
betsanmälda balterna som inträtt under 
kvartalet torde främst bero på förvärv av 
svenskt medborgarskap. I övrigt känne
tecknas utvecklingen av större eller mind
re ökning av antalet arbetsanmälda. Så
lunda har antalet arbetsanmälda österri
kare ökat med 1 340 och antalet tyskar 
med 874. Bland de icke särskilt redovisa
de nationerna må nämnas Spanien, från 
vilket land vid senaste kvartalsskiftet 
fanns 1 931 arbetsanmälda mot 1 542 vid 
förevarande kvartals början. Vidare har 
antalet britter ökat från 1 239 till 1 499 
och antalet jugoslaver från 2 232 till 
2 405. Den 1 oktober fanns i riket arbets
anmälda 1 385 nederländare, 1 220 
schweizare, 624 US A-medborgare, 619 
fransmän samt 456 greker. 

Tillskottet av utländsk arbetskraft un

der kvartalet hänför sig främst till hotell-
och restaurangnäringen (-)- 993) jämte 
grupperna elevpraktikarbete m. m. ( -f-
600), sjöfart ( + 385) och livsmedelsin
dustri ( + 3 2 3 ) . Förändringarna torde 
delvis vara av säsongmässig karaktär. Vad 
särskilt restaurangnäringen beträffar har 
under sommarmånaderna inregistrerats 
en omfattande ökning av antalet utländs
ka arbetstagare, bl a från Österrike. På 
grund av förekommande eftersläpning i 
avanmälningsförfarandet påverkar denna 
säsongmässiga uppgång även siffrorna per 
den 1 oktober. 

Länsuppgifter över antalet arbetsan
mälda utlänningar återfinns i tab 3. Den 
under kvartalet inträdda ökningen avser 
främst de regioner vari rikets tre största 
städer bildar centra. Sålunda har Stock
holms stad jämte Stockholms län tillförts 
1 381, Göteborgs och Bohus län 787 samt 
Malmöhus län 544 arbetsanmälda. Redan 
tidigare fanns över hälften av de arbets
anmälda inom dessa regioner och denna 
koncentration har ytterligare markerats 
under årets tredje kvartal. 

K.-H. Magnusson 
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Konsumentprisindex för september 1962 

Konsumentprisindex för september 1962 
har av statistiska centralbyrån beräknats 
till 171 (1949 = 100) mot 172 för au
gusti. 

Med två decimaler är talet för septem
ber 171,47 mot 171,93 för augusti. Index
talen för de olika huvudgrupperna av va
ror och tjänster för tidigare beräkningstill
fällen återges i tab 1. 

För de olika i konsumentprisindex ingå
ende huvudgrupperna av varor och tjän
ster är indextalen följande (augustitalen 

inom parentes) : livsmedel 197 (200), al-
koholhaltiga drycker och tobak 188 (188), 
bostad, bränsle och lyse 163 (163), därav 
för enbart bostad 167 (166) och för bräns
le och lyse 155 (155), kläder och skor 
136 (136), inventarier och husgeråd 148 
(148) och diverse 167 (167). 

Mellan augusti och september har livs
medelspriserna sjunkit med 1,2 procent. 
Nedgången är främst beroende av för års
tiden låga priser på rotfrukter, grönsaker 
och inhemsk frukt. Bland övriga under-

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—september 1962 (år 1949 = 100) 1 

1 Indextalen för varje kvartal och månad 1950—1959 se SocM 1957: 4. s 255, och 1958: 3. s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, 1960, s 67 och 1961, s 59 och 1962 s 60. 

253 



Tab 2. Indextal för olika delposter år 1961 och juli—september 1962 samt talens 
procentuella förändringar december 1961—september 1962 

1 Beräknad pä indextal med två decimaler. Siffran 0 anger en förändring mindre än en halv 
procent. 
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grupper inom livsmedelsposten har före
kommit smärre prishöjningar och pris
sänkningar. 

Inom bostadsposten sker kvartalsvis en 
preliminär omräkning med hänsyn till un
der året färdigställda hyreslägenheter. 
Denna hyresglidning har medfört en höj
ning av bostadsindex med en enhet. 

Bland beklädnadsvaror har prishöjning
ar förekommit rät t a l lmänt ; sålunda har 

posten kläder och skor gått u p p med 0,6 
procent, vilken höjning dock ej påverkat 
indextalet för denna grupp. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet går ner en enhet till 
139, men nedgången påverkar inte folk
pensionernas indextillägg. 

Rolf Jensen 

Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin augusti—september 1962 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda 
beräkningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1962 
(s 95—96). Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och 
sysselsättningsstatistik (adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, 
utgiven av Arbetsmarknadsstyrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, september 1961= 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) augusti 1961—september 1962 

Tab 3. Antal under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare samt antal 
arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i juli—september 1962 i procent av hela 
antalet arbetare, som varit i arbete under den redovisade avloningsperioden 

Trycklov 22 november 1962 Pris 1,60 KUNGL BOKTR. STHLM na MOIOO 
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Sociala Meddelanden, Statistisk Information 
upphör med detta nummer 

Sociala Meddelanden är äldre till sitt namn än socialstyrelsen, som vid årsskiftet fyl
ler 50 år. Styrelsen övertog vid sin tillkomst år 1913 en publikation med detta namn, 
vilken tidigare under nio år utgetts av Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
och som dittills innehållit nästan uteslutande en detaljerad statistik av företrädesvis 
periodisk karaktär över verksamheten vid arbetsförmedlingarna, över arbetslösheten 
och byggnadstillstånden, yrkesinspektion och arbetarskydd, vidare konjunkturförhål
landena, livsmedelspriser och hyror. Tidskriften har under åren förändrats till sitt 
innehåll i anslutning till förändringar av socialstyrelsens verksamhet och har kom
mit att redigeras efter friare principer. Ett allt större utrymme har beretts signerade 
artiklar, som inte blott innefattat redogörelser för faktiska förhållanden utan även 
kunnat återspegla författarnas egna bedömningar och önskemål. 

Från och med årgång 1953 inträdde ytterligare en betydelsefull förändring i och 
med att arbetsmarknadsavsnittet i Sociala Meddelanden försvann. Denna del av 
tidskriften hade förut redigerats och bekostats av arbetsmarknadsstyrelsen. Nu fick 
detta verk en egen ny tidskrift, Arbetsmarknaden, vilken dock inte fortsatte med 
ovannämnda arbetsstatistik. Huvudsiffrorna från denna statistik kom även i fort
sättningen att återfinnas i Sociala Meddelanden. 

Vid årsskiftet 1958—59 vidtogs återigen en omläggning av tidskriftens redigering 
i det att artikelmaterialet och det statistiska materialet publicerades var för sig i 
särskilda häften. Det statistiska informationsmaterialet har publicerats i Sociala 
Meddelanden, Statistisk Information, som utkommit med ett nummer i månaden. 
Därigenom har det gått att smidigare tillgodose tidskriftens uppgift att snabbt föra 
ut till en större läsekrets aktuellt statistiskt informationsmaterial på det sociala om
rådet. 

Nu får vi meddela att Statistisk Information upphör med årgång 1962 och att 
detta nummer är det sista av publikationen. Anledningen härtill är att den statliga 
statistiska verksamheten omorganiserats, varigenom socialstyrelsens två statistiska 
byråers verksamhet till större delen överflyttats eller kommer att överflyttas till sta
tistiska centralbyrån. Den statistiska resultatredovisning som tidigare funnits i Sta
tistisk Information kommer från och med år 1963 att publiceras genom statistiska 
centralbyråns försorg. Närmare meddelanden härom lämnas Statistisk Informations 
prenumeranter senare av Statistiska Centralbyrån. 

Sociala Meddelandens andra edition, Allmänna häftet, utkommer däremot alltjämt 
med 8 nummer årligen under namnet Sociala Meddelanden. 
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Allmänna arvsfonden budgetåret 1961/62 

Beloppet av de arvsmedel som tillförts 
allmänna arvsfonden har under de senast 
förflutna budgetåren företett en fortlö
pande ökning. Under budgetåret 1961/62 
var ökningen avsevärd, eller från 5,9 milj 
kr 1960/61 till 7,2 milj kr. 

Enligt bestämmelserna för fonden har 
en tredjedel av arvsmedlen, eller ca 2,4 
milj kr, tillförts fonden, medan 4,8 milj 
kr avsatts för utdelning. Ränteavkastning
en av de fonderade medlen har uppgått 
till 1,4 milj kr, vilket belopp även får de
las ut. Tillhopa med från föregående 
budgetår reserverat belopp står ett be
lopp av ca 8,1 milj kr till förfogande för 
utdelning under innevarande budgetår. 
Fondens behållning utgör för närvarande 
25 milj kr. Huvudparten av fondens till
gångar, eller 21 milj kr, är placerad i obli
gationer och återstoden i inteckningslån 
och kommunlån. 

Under budgetåret 1961/62 har ur arvs
fonden delats ut i runt tal 6,4 milj kr. 
Detta är det största belopp som hittills 

delats ut och innebär en ökning med inte 
mindre än 2,8 milj kr jämfört med när
mast föregående budgetår. Denna krafti
ga ökning beror delvis på en förkortning 
av tiden för ärendenas handläggning ge
nom ett förenklat remissförfarande. Hur 
understöden fördelats på olika ändamål 
framgår av nedanstående tablå, vilken 
jämväl redovisar en jämförelse med de 
två närmast föregående budgetåren. (Be
loppen har angetts i tusental kronor.) 

Som framgår av tablån är det huvud
sakligen bidragen till ungdomslokaler och 
barnstugor som ökat. Bidragen till ung
domslokaler har tagit i anspråk två tredje
delar av de utdelade medlen. Bidrag har 
beviljats till 145 ungdomsgårdar och 
scoutstugor. Vidare har 14 barnkolonier 
samt 44 barnstugor (så gott som enbart 
lekskolor) uppförts, förbättrats eller utrus
tats med bidrag ur arvsfonden. Bidrag till 
motorfordon, som regel personbilar, har 
tilldelats 51 ungdomar. 

Ossian Larnstedt 
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Uppgifter om bostadsbyggandet under 
tredje kvartalet 1962 

Angående primärmaterial till och upp
läggning av följande redovisning hänvisas 
till Sociala Meddelanden, Statistisk Infor
mation, januari 1960 (s 11). 

»Småhus» är den gemensamma benäm
ningen på enfamiljs- och tvåfamiljshus 
samt rad- och kedjehus. De under rubri
ken flerfamiljshus i följande tabeller re
dovisade lägenheterna omfattar alla andra 
lägenheter än lägenheter i småhus, således 

även bostadslägenheter i hus huvudsakli
gen avsedda för andra än bostadsändamål 
— »icke-bostadshus» — och »specialbostä
der» i »specialhus». Med specialbostäder 
avses vissa former av kollektiva bostäder 
vanligen bestående av ett antal enkelrum 
grupperade kring en korridor. Specialhus 
utgöres av hus, vari minst halva vånings
ytan avser sådana bostäder, t ex. student
bostadshus, ålderdomshem. 

Tab 1. Lägenheter i injflyttningsfärdiga hos i olika kommuner 
och kommungrupper 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1962. 
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Tab 2. Lägenheter i påbörjade hus i olika kommuner och kommungrupper1 

Tab 3. Lägenheter i inflyttningsfärdiga, påbörjade och pågående flerfamiljshus 
Hela riket 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1962. 
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Tab 4. Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus i städer med 30 000—100 000 invånare 1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1962. 
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Löneförhållandena för arbetare inom industri 

i augusti 1962 

Sedan flera år tillbaka har socialstyrelsen 
från företag inom industrin fyra gånger 
om året inhämtat uppgifter om av ar
betare under en avlöningsperiod (som re
gel i kvartalets mellersta månad) upp
buren lönesumma och utförda arbetstim
mar. På grundval av dessa uppgifter har 
beräkningar gjorts rörande förändring
arna i arbetarnas genomsnittliga timför-
tjänster sedan närmast föregående under
sökningstillfälle och sedan motsvarande 
undersökningstillfälle föregående år. För 
varje undersöknings resultat har redo
gjorts i Sociala Meddelanden (senast i 
SocM, Statistisk Information, september 
1962). 

Från och med år 1959 utsändes upp
giftsblanketter för ovannämnda statistik 
till ett stickprov av företag som ingår i ett 
inom socialstyrelsen upprättat adressregis
ter. En del av stickprovet utgöres av före
tag som utvalts med sannolikheten 1 och 
en annan del av företag utvalda med san
nolikheten 1/10. 

De för statistiken erforderliga uppgif
terna om utbetalda lönesummor och ut
förda arbetstimmar inhämtas under år 
1962 på ett rapportkort, som innehåller 
uppgifter om a) av arbetare under en 
avlöningsperiod (som regel i kvartalets 
mellersta månad) uppburen lönesumma 
och utförda arbetstimmar (med fördel
ning på de tre grupperna vuxna manliga 
arbetare, vuxna kvinnliga arbetare samt 
minderåriga arbetare och lärlingar) och 
b) antal arbetare som varit i arbete under 
hela eller del av den redovisade avlö
ningsperioden. I lönesummorna skall en

ligt anvisningarna ingå övertids- och 
skifttillägg, tillägg vid obekväm arbetstid 
m m samt ackordsöverskott, oavsett om 
överskottet helt eller delvis intjänats un
der tidigare avlöningsperiod än den redo
visade. Däremot skall icke inräknas se
mesterlön eller semesterersättning, helg
dagslön eller helgdagsersättning (dvs lön 
som enligt avtal utgår till timavlönade ar
betare för vissa bestämda helgdagar) samt 
ersättningar vid sjukdom, olycksfall o dyl. 
Sådana retroaktiva lönebelopp för tidi
gare avlöningsperioder, som föranletts av 
nyingångna avtal, skall ej medtas. 

I allmänhet avser uppgifterna fristå
ende arbetsställen. I några fall redovisas 
dock flera arbetsställen tillhopa. Redovis
ningsenheterna betecknas i denna redogö
relse som »företag». 

Förändringarna i arbetarnas förtjänster 
sedan föregående undersökningstillfällen 
belyses av indextal, vilka beräknats med 
användande av uppgifter för sådana fö
retag som lämnat uppgifter vid båda de 
undersökningstillfällen som jämförelsen 
avser. Företag, för vilka uppgifter erhål
lits endast vid det ena av de två under
sökningstillfällena, har således ej medta-
gits. För varje industrigrupp har man be
räknat två genomsnittliga timförtjänster, 
en för vartdera undersökningstillfället, så
som kvoten mellan lönesumma och tim-
summa för en vecka. Indextalen har där
efter erhållits genom att timförtjänsterna 
vid det aktuella (senare) undersöknings
tillfället uttryckts i procent av motsva
rande timförtjänster vid det tidigare un
dersökningstillfället. Såväl lönesummor 
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Tab 1. Indextal (maj 1962 = 100 och augusti 1961= 100) för genomsnittlig 
timförtjänst för arbetare inom industri i augusti 1962 
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Tab 1 (forts). Indextal för genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom industri i augusti 1962 

Tab 2. Genomsnittliga timförtfanster, kr, i angnati 1962 för vuxna manliga 
industriarbetare i olika dyrortsgrupper 
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Tab 3. Indextal (augusti 1961 = 100) för genomsnittlig tlmförtjanst för arbetare 
inom industri i Stockholm i augusti 1962 

som timsummor vid företag som utvalts 
med sannolikheten 1/10 har vid dessa be
räkningar multiplicerats med 10. 

Inom flera industrigrupper förekom
mer ackordsarbete som sträcker sig över 
flera avlöningsperioder. I sådana fall kan 
å ena sidan ackordsöverskott som helt el
ler delvis intjänats under tidigare avlö
ningsperioder ha utbetalats under redo
visningsperioden, medan å andra sidan 
ackordsöverskott som intjänats under den
na period kan komma att utbetalas först 
senare. Det bör även erinras om att den 
normala veckoarbetstiden ibland (t ex då 
fria lördagar förekommer) varierar under 
året utan motsvarande variationer i lö
nen (veckolön, månadslön). Vid bedöm

ningen av här redovisade indextal bör 
man beakta dessa omständigheter, liksom 
möjligheten av att primäruppgifterna i 
vissa fall icke sammanställts i full över
ensstämmelse med anvisningarna. 

I tab 1 återges indextal, som visar de 
beräknade timförtjänsternas förändringar 
från maj 1962 till augusti 1962 och från 
augusti 1961 till augusti 1962.1 De först
nämnda indextalen grundas på uppgifter 
från 3 271 företag och de sistnämnda på 
uppgifter från 3 282 företag. Det bör fram
hållas, att uppgifterna för februari 1962 
i flertalet fall avser en avlöningsperiod, 
1 Beträffande några företag inom gruvindustri 
och livsmedelsindustri avser primäruppgifterna 
helt eller i huvudsak april och juli 1962 respek
tive juli 1961. 

Tab 4. Indextal (febr 1947 = 100) for genomsnittlig timfortjänst för arbetare 
(män, kvinnor, minderåriga) inom industri 
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under vilken tidigare gällande kollektiv
avtal tillämpades, trots at t avtalsperioden 
utlupit. De nya avtalen för 1962 blev i 
al lmänhet ej färdiga förrän i april 1962. 

I tab 2 återges genomsnittliga timför-
tjänster för vuxna manliga arbetare i 
olika industrigrupper med fördelning på 
dyrortsgrupper. Det må framhållas, at t 
dyrortsgrupp 3 enligt den statliga löne
grupperingen från och med 1 januari 
1962 även omfattar de orter som tidigare 
tillhörde dyrortsgrupp 2. 

Förändringarna mellan augusti 1961 
och augusti 1962 i de genomsnittliga tim-
förtjänsterna för vuxna arbetare i Stock
holm framgår av indextalen i tab 3. 

T a b 4 visar löneutvecklingen sedan maj 

1960 för samtliga kategorier av arbetare 
(män, kvinnor och minderår iga) . Index
talen i denna tabell har beräknats enligt 
den s k kedjemetoden. Vid beräkningen 
av indextalen för februari 1962 har hän
syn ej tagits till senare utbetalda retroak
tiva lönetillägg. För gruppen »verkstads
industri m m» företogs år 1962 en stick
provsundersökning beträffande de retro
aktiva lönetilläggens storlek. I anslutning 
härtill erhölls indextalet 318,8 för den ge
nomsnittliga timförtjänsten inklusive ret
roaktiva lönetillägg i februari 1962.1 

Christina Löfgren 

1 Jfr SocM, Stat Inf, okt 1962 s 223. 

SUMMARY 

Wages in mining and manufacturing in 
August 1962 

The Social Welfare Boards collects quarterly 
reports from establishments in mining and 
manufacturing concerning payrolls and hours 
worked, relating to one pay period in each 
quarter. 

On the basis of these reports calculations 
have been made concerning the changes in 
average hourly earnings of wage-earners since 
the survey next preceding and since the corre
sponding survey during the preceding year. 

Table 1 gives data on changes in average 
hourly earnings from May 1962 to August 
1962 and from August 1961 to August 1962 
and on average hourly earnings of adult male 
and female workers in August 1962. For adult 
male workers the average hourly earnings in
creased by 1.4 per cent from May 1962 to 
August 1962 and by 8.0 per cent from August 
1961 to August 1962. 

In table 2 the average hourly earnings of 
adult male workers in August 1962 are shown 
for different cost-of-living zones. 

The changes from August 1961 to August 
1962 of average hourly earnings of adult male 
workers in Stockholm are shown by the index 
numbers in table 3. 

The wage development since May 1960 for 
all categories of wage-earners (male and 
female adults and juveniles) is illustrated by 
the index numbers in table 4. These index 
numbers are Calculated in accordance with 
the so-called chain method. Retrospective 
wage supplements shall not be included in the 
quarterly reports. In 1962 the Social Welfare 
Board conducted a special sample survey on 
retrospective wage supplements in the group 
"verkstadsindustri m m" (engineering in
dustries etc). The index number for the aver
age hourly earnings, including retrospective 
wage supplements, computed for this industrial 
group in connection with this survey was 
318.8 for February 1962 (February 1947 = 
100). 
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Sysselsättning inom industrin1 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin september—oktober 1962 vid företag som lämnat 
uppgifter för båda månaderna 
Uppgifterna i kol 1—5 och 9—10 avser förhållandena en dag i månaden. 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, oktober 1961= 100) för antal anställda 
arbetare (exkl permitterade) september 1961—oktober 1962 

1 En redogörelse för uppläggningen av den i tab 1—3 redovisade statistiken och för de använda beräk
ningsmetoderna m m har lämnats i Sociala Meddelanden, Statistisk Information, april 1962 (s 95—96). 
Utförligare redogörelser återges dels i Meddelande från socialstyrelsens byrå för löne- och sysselsättningsstatistik 
(adress Birger Jarls torg 14, Stockholm 2) och dels i Arbetsmarknadsstatistik, utgiven av Arbetsmarknads
styrelsen (adress Lindhagensgatan 74, Stockholm 12). 
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Tab 3. Antal under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare samt antal 
arbetare med deltidsarbete resp korttidsarbete i augusti—oktober 1962 i procent av hela 
antalet arbetare, som varit i arbete under den redovisade avlöningsperioden 
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Konsumentprisindex för oktober 1962 

Konsumentprisindex för oktober 1962 har 
av statistiska centralbyrån beräknats till 
171 (1949 = 100) eller samma tal som för 
september. Med två decimaler är talet för 
oktober 170,99 mot 171,47 för september. 
Indextalen for de olika huvudgrupperna 
av varor och tjänster för tidigare beräk
ningstillfällen återges i tab 1. För de olika 
i konsumentprisindex ingående huvud
grupperna av varor och tjänster är index
talen följande (septembertalen inom pa
rentes): livsmedel 195 (197), alkoholhal-
tiga drycker och tobak 188 (188), bostad, 

bränsle och lyse 162 (163), därav för en
bart bostad 167 ( 167) och för bränsle och 
lyse 152 (155), kläder och skor 137 (136), 
inventarier och husgeråd 148 (148) och 
diverse 168 (167). 

Sedan september har prissänkningar 
skett på bl a mjöl, bröd, mejeriprodukter, 
margarin samt specerier. Dessa prissänk
ningar har dock motverkats av prishöj
ningar på fläsk och charkuterivaror, var
för nedgången av livsmedelsposten endast 
blir 1,1 procent. 

Nedgången av posten bränsle och lyse 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950-oktober 1962 (år 1949 = 100)» 

1 Indextalen för varje kvartal och manad 1950—1959 se SocM 1957: 4, s 255, och 1958: 3, s 191, 
samt SocM, Stat Inf 1959, s 104, I960, s 67, 1961, s 59 och 1962, s 60. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1961 och augusti—oktober 1962 samt talens procentuella 
förändringar december 1961—oktober 1962 
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och därmed även posten bostad, bränsle 
och lyse beror på sänkta priser på eld
ningsolja. 

Bland beklädnadsvarorna har prishöj
ningar förekommit rätt allmänt. Höjning
en av diverseposten med en enhet beror 
bl a på höjda priser på tidningar och 
skönlitteratur. 

Prisutvecklingen under de senaste må
naderna för vissa undergrupper av varor 
och tjänster belyses av indextalen i tab 2. 

Pensionspristalet har beräknats till oför
ändrat 139, samt basbeloppet för allmänna 
tjänstepensionen till 4 700 kronor. 

Inga Tammelin 
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Sakregister till år 1962 

ARBETSMARKNAD 

Frånvaro inom industrin under veckan 19—25 
november 1961, s 87 (april) 

Löneförhållandena för arbetare inom industri i 
november 1961, s 91 (april), i februari 1962, 
s 134 (juni), i maj 1962, s 205 (sept), i augusti 
1962, s 266 (dec) 

Retroaktiva lönetillägg inom verkstadsindustri 
m m år 1962, s 223 (okt) 

Sysselsättning inom industrin enligt uppgifter från 
arbetsgivarna, i varje häfte: s 5 (jan), s 30 (febr), 
s 57 (mars), s 95 (april), s 119 (maj), s 139 
(juni), s 160 (juli), s 180 (aug), s 210 (sept), 
s 228 (okt), s 255 (nov), s 271 (dec) 

ARVSFONDEN 

Allmänna arvsfonden budgetåret 1961/62, s 262 
(dec) 

BARNAVÅRD 

Barnavårdsnämndernas verksamhet under år 
1961. Preliminär redogörelse, s 241 (nov) 

Daghem, lekskolor och fritidshem, s 85 (april) 

BARNBIDRAG 

Utbetalda barnbidrag under år 1961, s 52 (mars) 

BYGGNADSVERKSAMHET 

Bostadsbyggandet år 1961. översikt utarbetad av 
bostadsstyrelsen, s 189 (sept) 

Uppgifter (preliminära) om bostadsbyggandet 
under fjärde kvartalet och hela år 1961, s 42 
(mars), uppgifter om bostadsbyggandet under 
första kvartalet 1962, s 131 (juni), under andra 
kvartalet 1962, s 169 (aug), under tredje kvar
talet 1962, s 263 (dec) 

Uppgifter om aktuell svensk bostadsstandard, s 37 
(mars) 

DETALJHANDELSOMSÄTTNING 

Omsättningen inom detaljhandel m m tredje kvar
talet 1961, s 24 (febr), fjärde kvartalet 1961, 

s 115 (maj), första kvartalet 1962, s 176 (aug), 
andra kvartalet 1962, s 245 (nov) 

K O N S U M E N T P R I S E R 

Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet 1959— 
mars 1962, s 225 (okt) 

Konsumentprisindex, i varje häfte: för november 
1961, s 7 (jan), för december 1961, s 28 (febr), 
för januar i 1962, s 59 (mars), för februari 1962, 
s 99 (april), för mars 1962, s 121 (maj), för april 

1962, s 141 (juni), för maj 1962, s 162 (juli), 
för juni 1962, s 182 (aug), för juli 1962, s 212 
(sept), för augusti 1962, s 230 (okt), för sep
tember 1962, s 253 (nov), för oktober 1962, 
s 273 (dec) 

M Ö D R A H J Ä L P E N 

Mödrahjälpen år 1961, s 105 (maj) 

N Y K T E R H E T S V Å R D 

Nykterhetsnämndernas inkomster och utgifter år 
1960, s 20 (febr), år 1961, s 237 (nov) 

Nykterhetsnämndernas verksamhet under å r 
1961, s 154 (juli) 

Nykterhetsvårdsklientelet under år 1960, s 75 
(april) 

SOCIALHJÄLP 

Socialhjälpen under år 1961, s 221 (okt) 
Socialhjälp och barnavård till utlänningar under 

år 1959, s 84 (april) 

SOCIALVÅRDSKOSTNADER 

Socialvårdens kostnader och finansiering år 1960, 
s 69 (april) 

Statens utgifter för sociala ändamål 1962/63, s 13 
(febr) 

U N G D O M S V Å R D 

Ungdomsvårdsskolorna år 1961, s 149 (juli) 
Åtalseftergifter under år 1960, s 45 (mars) 
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UTLÄNNINGAR 

Utlänningar i Sverige, en översikt för fjärde kvar
talet 1961 och läget den 1 januari 1962, s 53 
(mars), för första kvartalet 1962 och läget den 
1 april 1962, s i l l (maj), för andra kvartalet 
och läget den 1 juli 1962, s 172 (aug), för 
tredje kvartalet 1962 och läget den 1 oktober 
1962, s 249 (nov) 

Socialhjälp och barnavård till utlänningar under 
år 1959, s 84 (april) 

ÅLDRINGSVÅRD 

Några specialuppgifter om ålderdomshemmen 
1960, s 129 (juni) 

Statsbidrag till ålderdomshem, s 158 (juli) 
Ålderdomshemmen år 1960, s 16 (febr) 

S U M M A R Y 

s 31 (febr), s 62 (mars), s 98 (april), s 123 (maj), 
s 130, s 138 (juni), s 153, s 161 (juli), s 209 
(sept), s 225 (okt), s 270 (dec) 

Författarregister till år 1962 

BELO, BRITTA. Daghem, lekskolor och fritidshem, s 85 (april) 
— Socialvårdens kostnader och finansiering år 1960, s 69 (april) 
— Statens utgifter för sociala ändamål 1962/63, s 13 (febr) 
ELG, MARIANNE. Mödrahjälpen år 1961, s 105 (maj) 
— Ungdomsvårdsskolorna år 1961, s 149 (juli) 
ELMDAHL, JONAS. Omsättningen inom detaljhandel m m tredje kvartalet 1961, s 24 (febr) 
ERNVIK, OSSIAN. Omsättningen inom detaljhandel m m fjärde kvartalet 1961, s 115 (maj) 
— Omsättning inom detaljhandel m m första kvartalet 1962, s 176 (aug) 
— Omsättning inom detaljhandel m m andra kvartalet 1962, s 245 (nov) 

JENSEN, R O L F . Konsumentprisindex för augusti 1962, s 230 (okt) 
— Konsumentprisindex för september 1962, s 253 (nov) 
JONSSON, LINNEA. Några uppgifter om aktuell svensk bostadsstandard, s 37 (mars) 
— Åtalseftergifter under år 1960. En statistisk redovisning, s 45 (mars) 
LAGERKVIST, ANITA. Åtalseftergifter under är 1960. En statistisk redovisning, s 45 (mars) 
— Barnavårdsnämndernas verksamhet under år 1961. Preliminär redogörelse, s 241 (nov) 
LARNSTEDT, OSSIAN. Allmänna arvsfonden budgetåret 1961—1962, s 262 (dec) 
— Socialhjälp och barnavård till utlänningar under år 1959, s 84 (april) 
LINDEN, YNGVE. Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet 1959—mars 1962, s 225 (okt) 
LOVERFELDT, ANN. Konsumentpriserna i Sverige och i utlandet 1959—mars 1962, s 225 (okt) 
LÖFGREN, CHRISTINA. Löneförhållandena för arbetare inom industri i maj 1962, s 205 (sept), s 266 (dec) 
— Retroaktiva lönetillägg inom verkstadsindustri m m år 1962, s 223 (okt) 
— Löneförhållanden för arbetare inom industri i augusti 1962, s 266 (dec) 
MAGNUSSON, K.-H. Utlänningar i Sverige. En översikt för tredje kvartalet 1962 och läget den 1 oktober 

1962, s 249 (nov) 
— Utlänningar i Sverige. En översikt för tredje kvartalet 1962 och läget den 1 oktober 1962, s 249 (nov) 
OLOFSON, ERIK. Frånvaro inom industrin under veckan 19—25 november 1961, s 87 (april) 

— Löneförhållandena för arbetare inom industri i november 1961, s 91 (april) 
— Löneförhållandena för arbetare inom industri i februari 1962, s 134 (juni) 
— Sysselsättning inom industrin, s 95 (april) 
RUNHEM, M. Utbetalda barnbidrag under år 1961, s 52 (mars) 
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SÖDERLUND, GÖRAN. Utlänningar i Sverige. En översikt för fjärde kvartalet 1961 och läget den 1 januar i 
1962, s 53 (mars) 

— Utlänningar i Sverige. En översikt för första kvartalet 1962 och läget den 1 april 1962, s i l l (maj) 
— Utlänningar i Sverige. En översikt för andra kvartalet 1962 och läget den 1 juli 1962, s 172 (aug) 
TAMMELIN, INGA. Konsumentprisindex för november 1961, s 7 (jan) 
— Konsumentsprisindex för december 1961, s 28 (febr) 
— Konsumentprisindex för januar i 1962, s 59 (mars) 
— Konsumentprisindex för februari 1962, s 99 (april) 
— Konsumentprisindex för mars 1962, s 121 (maj) 
— Konsumentprisindex för april 1962, s 141 (juni) 
— Konsumentprisindex för maj 1962, s 162 (juli) 
— Konsumentprisindex för juni 1962, s 182 (aug) 
— Konsumentprisindex för juli 1962, s 212 (sept) 
— Konsumentprisindex för oktober 1962, s 273 (dec) 
WIRSEEN, BERTIL. Statsbidrag till ålderdomshem, s 158 (juli) 
WÄNGBERO, BARBRO. Nykterhetsnämndernas inkomster och utgifter år 1960, s 20 (febr) 
— Nykterhetsnämndernas inkomster och utgifter år 1961, s 237 (nov) 
— Nykterhetsnämndernas verksamhet under år 1961, s 154 (juli) 
— Nykterhetsvårdsklientelet under år 1960, s 75 (april) 
— Några specialuppgifter om ålderdomshemmen för 1960, s 129 (juni) 
— Socialhjälpen under år 1961, s 221 (okt) 
— Ålderdomshemmen år 1960, s 16 (febr) 
ÖHMAN, GUNNEL. Bostadsbyggandet år 1961. Översikt utarbetad av bostadsstyrelsen, s 189 (sept) 
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