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V. Förmyndarenämnden. 

Förmyndarenämndens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för år 

1896 är af följande innehåll: 

„Angående sin verksamhet under sistlidna år 1896 far Förmyndare-

nämnden till Herrar Stadsfullmäktige härhos afgifva följande berättelse: 

l:o) De å Nämnden ankommande göromål hafva varit emellan Nämndens ar-
_ . i t i r > betsfördelning·. 

Nämndens ledamöter fördelade på enahanda sätt som under föregående år. 

2:o) Nämndens förteckningar för året hafva upptagit 206 tillförord- Antalet förmyn-
p ·, t r, dare och kura-

nade förmyndare, 24 kuratorer och 103 s. k. naturliga förmyndare. torer. 

3:o) De under året från pastorsembetet i stadens svensk-finska Ant̂ et stcrbims 
. # i och omyndiga 

evangelisk-lutherska församling ankomna förteckningar öfver, till forsa,m- barn. 

lingen hörande, aflidna personer, för hvilkas efterlemnade omyndiga och 

oförsörjda barn förmyndare torde böra utses, omfattande fjerde qvartalet 

af år 1895 och förra hälften af 1896, samt enahanda förteckning från 

stadens tyska församling för senare halfåret 1895 upptaga 35 sådana per-

soner; och hafva af sterbhusen efter dem 25 af nämnden ansetts ega 

den förmögenhet, att redovisning öfver de omyndigas tillgångar borde 

afgifvas. Pastorsembetet i den grekisk-ryska församlingen har detta år 

likasom äfven härförinnan försummat afgifva dylik förteckning. 

4:o) Nämnden har utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande Förmyndaretor-
p p i . , , - r » n n t ordnanden. 

af förmyndare i 28 och kuratorer i 10 fall samt öfver 8 myndiga per-

soners ställande under förmyndareinseende och 4 under dylikt inseende 

stälda personers befriande derifrån äfvensom afgifvit yttranden i 12 sär-

skilda frågor rörande försäljning och 19 frågor beträffande inteckning af 

omyndigs fastighet. 

5:o) Af tillförordnade förmyndare hafva 36, af kuratorer 10 och af Förmyndares re-

naturliga förmyndare 38, ehuru genom kungörelse i stadens tidningar dighet. 

derom erinrade, icke inom lagstadgad tid eller före April månads utgång 

upptett bevis öfver fullgjord redovisningsskyldighet för år 1895, hvarföre 

de försumlige blifvit härom särskildt erinrade. Derefter hafva de flesta 

fullgjort sin berörda skyldighet eller af Nämnden utverkat sig anstånd 

dermed, så att endast 5 tillförordnade förmyndare lemnat påminnelsen 

helt och hållet obeaktad. Då till följd häraf stemning om de försumli-

gas lagliga förpligtande att omförmälda skyldighet fullgöra blifvit utta-

gen, hafva de öfriga rätt för sig gjort, så att stemningstalan fullföljdes 

endast mot 2 förmyndare". 


