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V. Förmyndarenämnden. 

Förmyndarenämndens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för 

året är af följande lydelse: 

„Angående sin verksamhet nnder sistlidna år 1893 får Förmyn-

darenämnden till Herrar Stadsfullmäktige härhos afgifva följande be-

rättelse : 

l:o) De å nämnden ankommande göromål hafva varit emellan Nämndens ar-
o betsfördelning. 

nämndens ledamöter fördelade pa enahanda sätt som under föregående år; 

2:o) Nämndens förteckningar för året hafva upptagit 170 tillför- Antalet förmyn-
dåre och kura-

ordnade förmyndare, 31 kuratorer och 102 s. k. naturliga förmyndare; torer. 

3:o) De under året f rån pastorsembetena i stadens svensk-finska Alltalet sterblms 

och omyndiga 

och tyska evangelisk-lutherska församlingar ankomna förteckningar öf- bam. 

ver aflidna personer, för hvilkas efterlemnade omyndiga barn förmyn-

dare borde utses, omfattade senare hälf ten af år 1892 och de tre första 

qvartalen af 1893, upptaga 41 sådana personer, och hafva af sterbhusen 

efter dem 21 af nämnden ansetts ega den förmögenhet, att redovisning 

öfver de omyndigas tillgångar borde afgifvas; 

4:o) Nämnden har utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande Förmyndare-• r* n n förordnande. 

af förmyndare i 33 och kuratorer i 25 fall samt öfver 8 myndiga per-

soners ställande under förmyndareinseende, äfvensom afgifvit yttranden 

i 3 särskilda frågor rörande försäljning och 12 frågor beträffande in-

teckning af omyndigs fastighet; 

5:o) Af tillförordnade förmyndare hafva 36, af kuratorer 6 och Förmyndares redovisnings-

af naturliga förmyndare 38, ehuru genom kungörelse i stadens tidnin- skyldighet, 

gar derom erinrade, likväl icke inom April månad upptett bevis öfver 

fullgjord redovisningsskyldighet för år 1892, hvarför de försumlige blif-

vit derom särskildt erinrade. Derefter hafva de flesta fullgjort sin be-

rörda skyldighet eller af nämnden utverkat sig anstånd dermed, så att 

endast 2 kuratorer samt 7 tillförordnade och 10 naturliga förmyndare 

lemnat påminnelsen helt och hållet obeaktad. Då till följd deraf stem-

ning om de försumligas lagliga förpligtande att omförmälda skyldighet 

fullgöra blifvit uttagen, hafva 1 kurator, 6 tillförordnade förmyndare 

och alla naturliga förmyndare efter dem ågången stemning rätt för sig 

gjort, i följd hvaraf stemningstalan fullgjorts endast mot 1 kurator och 

1 tillförordnad förmyndare." 

Årsberättelse för 1893. 22 


