
175 

V, Förmyndarenämnden. 

Förmyndarenämndens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för år 

1897 är af följande innehåll: 

„Till fullgörande af den Förmyndarenämnden i sådant afseende ålig-

gande skyldigheten får Nämnden angående sin verksamhet under sistlidne 

år 1897 härhos afgifva följande berättelse: 

l:o) Herrar Stadsfullmäktige hafva vid den 15 December 1896 för- Nämndens ar-
betsfördelning-. 

rättad t val utsett undertecknade att fortfarande under derpåföljande tre 

år vara ledamöter i Nämnden; och hafva de å Nämnden ankommande 

göromålen varit fördelade på enahanda sätt som under föregående år eller 

sålunda, att undertecknad Rönnbäck af vederbörande förmyndare emot-

tagit intyg öfver fullgjord redovisning, der fränder till omyndig icke fun-

nits eller desamma ansetts icke kunna granska afgifven redovisning, verk-

stält granskningen samt uppburit det Nämnden, enligt Stadsfullmäktiges 

den 9 December 1894 fattade beslut, tillkommande arvode tre fjerdedels 

procent af de omyndigas räntor och inkomster; undertecknad Nordman 

emottagit anmälningar om behofvet af och hos Rådstufvurätten utverkat 

eller till Rätten aflemnat utlåtanden rörande tillförordnande af förmyn-

dare, uppvaktat vid Rådstufvurätten, då Rätten infordrat Nämndens ytt-

rande i anledning af framstäld anhållan om tillåtelse till försäljning eller 

inteckning af omyndigs fastighet, samt utfört talan om försumlige för-

myndares förpligtande att fullgöra dem åliggande redovisningsskyldighet; 

äfvensom undertecknad Lindholm vid förfall för någon af Nämndens öf-

riga ledamöter fullgjort de å denne ankommande göromål. Der någon 

af förenämnda frågor varit af tvistig eller eljest invecklad och svårlöst 

beskaffenhet, har densamma af Nämnden i sin helhet handlagts, likasom 

Nämnden äfven sammanträdt för öfverläggning och beslut i anledning af 

de från vederbörande presterskap ankomna förteckningar öfver aflidna 

personer, som efterlemnat minderåriga barn, samt Rådstufvurättens för-

teckningar öfver de under Rättens vårdnad stående förmynderskap. 

2:o) Nämndens förteckningar för året hafva upptagit 172 tillför- Antalet formyn-7 ö r j r ° dare och kura-

ordnade förmyndare, 10 kuratorer och 105 så kallade naturliga för- torer. 

myndare. 

3:o) De under året från pastorsembetet i stadens svensk-finska för- Antalefc stei'b-hus och omyn-
samling ankomna förteckningar öfver till församlingen hörande aflidna diga barn. 
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personer, för livilkas efterlemnacle omyndiga och oförsörjda barn förmyn-

dare tilläfventyrs borde utses, omfattande senare hälften af år 1896 och 

de tre första qvartalen af år 1897, samt enahanda förteckning från sta-

dens tyska församling för senare halfåret 1896 upptaga 66 sådana per-

soner; och hafva af sterbhusen efter dem 22 af Nämnden ansetts ega den 

förmögenhet att redovisning öfver förvaltningen af de omyndigas till-

gångar borde afgifvas. Från grekisk-ryska församlingen har Nämnden 

lika litet detta som föregående år fått mottaga någon dylik förteckning. 

Formyndarcför- 4 :o) Nämnden har utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande 
ord rand en. 

af förmyndare i 32 och kuratorer i 13 fall samt öfver 5 myndiga perso-

ners ställande under förmyndareinseende och 4 under dylikt inseende 

stälda personers befriande derifrån, äfvensom afgifvit yttranden i 20 sär-

skilda frågor rörande försäljning och 13 frågor beträffande inteckning af 

omyndigs fastighet. 

Af förmyndare 5 :o) ]y[e(j anledning af clen förändrade lydelse, som åt 11 § i Kej-
gifven inteck-

n ing eller annan Sei* liga förordningen den 1 9 December 1 8 6 4 , angående förändring och 
säkerhet. 

tillägg till allmänna lagens stadganden om förmyndarevård, gifvits genom 

Kejserliga förordningen i ämnet af den 3 December 1895 och på derom 

af Råd stufvur ätten gjorcl anhållan har Nämnden till öfver vägande före-

haft frågan om hvilka förmyndare borde i sina egande fastigheter med-

gifva inteckning till säkerhet för visst skäligt belopp af de penningeme-

del och annat lätt realiserbart lösöregods, som de omhänderhafva samt i 

räntor och hyror uppbära, äfvensom hvilka icke fastighetsegande för-

myndare, som borde ställa annan lämplig säkerhet för sina myndlingars 

enahanda lösa egendom samt af kastning från både löst och fast gods. 

Sedan Nämnden införskaffat närmare upplysningar beträffande särskilda 

förmyndare, om hvilka tillförlitlig kännedom i förevarande afseende sak-

nats, har Nämnden hos Rådstufvurätten gjort framställning i berördt af-

seende beträffande en tillförordnad förmyndare, som äfven på Rådstufvu-

rättens deroin vidtagna författning stält säkerhet för af honom omhän-

derhafda förmyndaremedel. 

Förmyndares ^ f tillförordnade förmyndare hafva 44, af kuratorer 5 och af 
redovisnings-

skyldighet. naturliga förmyndare 45, ehuru genom kungörelse i stadens tidningar 
derom erinrade, icke inom lagstadgad tid eller före April månads utgång 

upptett bevis öfver fullgjord redovisningsskyldighet för år 1696, hvarför 

de försumlige blifvit härom särskildt erinrade. Derefter hafva de flesta 

fullgjort sin berörda skyldighet eller af Nämnden utverkat sig anstånd 

dermed, så att endast 1 tillförordnad och 5 naturliga förmyndare lemnat 
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påminnelsen helt och hållet obeaktad. Då till följd häraf stämning om 

de försumliges lagliga förpligtande att nämnda skyldighet fullgöra blifvit 

uttagen, hafva de öfrige, efter dem ågången stämning, rätt för sig gjort, 

så att stämningstalan fullföljts endast mot en naturlig förmyndare, som 

blifvit vid vite ålagd att inom utsatt tid fullgöra den henne åliggande 

redovisningsskyldighet." 

VI. Helsovårdsnämnden. 

Då såväl den af Helsovårdsnämnden afgifna årsberättelsen för 1897 

som ock en af öfverläkaren vid Maria sjukhuset, D:r Sievers, utarbetad 

berättelse för sagda sjukhus under samma tid blifvit särskildt till tryck 

befordrade, intagas här från desamma bland efterföljande tabellbilagor 

endast en del statistiska och ekonomiska uppgifter. 

23 


