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V. Förmyndarenämnden. 

Förmyndarenämndens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för 

1899 är af följande innehåll: 

„Angående sin verksamhet under sistlidna år 1899 får Förmyndare-

nämnden till Herrar Stadsfullmäktige härhos afgifva följande berättelse: 

l:o) De å Nämnden ankommande göromål hafva emellan Nämndens Nämndens 
cirbots* 

ledamöter varit fördelade på enahanda sätt som under föregående sjutton fördelning, 

år eller sålunda, att Hofrådet Rönnbäck af vederbörande förmyndare 

emottagit intyg öfver fullgjord redovisning, der fränder till omyndig 

icke funnits eller desamma ansetts icke kunna granska afgifven redo-

visning, verkstält granskningen samt uppburit det Nämnden, enligt Stads-

fullmäktiges den 9 December 1884 fattade beslut, tillkommande arvode 

tre-fjerdedels procent af de omyndigas räntor och inkomster; under-

tecknad Nordman emottagit anmälningar om behofvet af och hos Råd-

stufvurätten utverkat eller till Rätten aflemnat utlåtanden rörande till-

förordnande af förmyndare, uppvaktat vid Rådstufvurätten, då Rätten 

infordrat Nämndens yttrande i anledning af framstäld anhållan om tillå-

telse till försäljning eller inteckning af omyndigs fastighet samt utfört 

talan om försumlige förmyndares förpligtande att fullgöra dem åliggande 

redovisningsskyldighet; äfvensom Kamreraren Lindholm vid förfall för 

någon af Nämndens öfriga ledamöter fullgjort de å denne ankommande 

göromål. Der någon af förenämnd a frågor varit af tvistig eller eljest 

invecklad och svårlöst beskaffenhet, har densamma af Nämnden i dess 

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 förteckningar öfver de under Rättens vårdnad 

stående förmynderskap. 

2:o) Nämndens förteckningar för året hafva upptagit 189 tillförord- Antalet för-myndare och 

nade förmyndare, 17 kuratorer och 117 så kallade naturliga förmyndare, kuratorer. 

3:o) De under året från stadens svensk- finska evangelisk l u t h e r s k a Antalet sterbhus 

församling ankomna förteckningar öfver till församlingen hörande aflidna °Ch barn 

personer, för hvilkas efterlemnade omyndiga barn förmyndare torde böra 
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utses, omfattande dessa förteckningar seuare hälften af år 1898 och förra 

halfåret 1899, samt enahanda förteckningar från stadens tyska försam-

ling för samma tider upptaga 96 sådana personer; och hafva af sterb-

husen efter dem 27 af Nämnden ansetts ega den förmögenhet, att 

redovisning öfver förvaltningen af de omyndigas egendom borde af-

gifvas. Från stadens grekisk-ryska församling har Nnämnden detta år 

lika litet som föregående år fått emottaga någon dylik förteckning. 

Förmyndarefor- hämnden har utverkat eller blifvit hörd öfver tillförordnande 
ordnanden. 

af förmyndare i 21 och af kuratorer i 8 fall samt öfver 6 omyndiga 

personers ställande under förmyndareinseende och 2 under dylikt in-

seende stälcla personers befriande derifrån, äfvensom afgifvit yttranden i 

9 särskilda frågor rörande försäljning och 14 frågor beträffande inteck-

ning af omyndigs fastighet. 

Förmyndares ^y? tillförordnade förmvndare hafva 41, af kuratorer 6 och af 
rodovisnings- y d 

skyldighet, naturliga förmyndigare 32, ehuru genom kungörelse i stadens tidningar 

derom erinrande, icke inom lagstadgad tid eller före April månads ut-

gång upptett bevis öfver fullgjord redovisningsskyldighet för år 1898, 

hvarför de försumlige blifvit härom särskildt påminda. Derefter hafva 

de flesta fullgjordt sin berörda skyldighet eller af Nämnden utverkat 

sig anstånd dernled, så att endast 13 tillförordnade och 12 naturliga för-

myndare lemnat påminnelsen helt och hållet obeaktad. Då till följd 

häraf stemning om de försumliges lagliga förpligtande att nämnda skyl-

dighet fullgöra blifvit uttagen, hafva de öfriga efter dem ågången stem-

ning rätt för sig gjort, så att stemningstalan fullföljts endast mot en 

tillförordnad förmyndare, som blifvit vid vite ålagd att inom utsatt tid 

fullgöra den henne åliggande redovisningsskyldighet. 

Fråga om af- Vid afgifvandet af denna berättelse har hos Förmyndarenämnden i 
gifvande af 

berättelse för öfvervägande kommit huruvida sådan erfordras framdeles då Förmyn-

darenämnden intagit en förändrad ställning enligt lagen angående för-

mynderskap af den 19 Augusti 1898. Den nuvarande anordningen 

härutinnnan har uppstått sålunda, att sedan Magistraten hos Herrar 

Stadsfullmäktige framstält förslag i fråga om ordnandet af det å kommu-

nen ankommande inseendet öfver förmynderskap i staden, Herrar Stads-

fullmäktige den 20 April 1876 beslutit att sagda inseende skulle ombe-

tros en förmyndarenämnd, bestående af tre personer, hvilka skulle 

af Stadsfullmäktige utses, samt att det ålåge förmyndarenämnden att 

inom en månad efter hvarje års slut till Stadsfullmäktige inkomma med 

fullständig berättelse om hvad den under året tillgjort. 
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Detta beslut stod i full öfverensstämmelse med stadgandena i nå-

diga förordningen den 19 December 1864, enligt hvilka förmyndare-

nämnden var ett kommunalt organ. Genom lagen af den 19 Augusti 

1898, bar de kommunala myndigheternas befattning med förmyndarskap 

inskränkts derhän, att Förmyndarenämnden numera ej kan betraktas 

såsom en ren kommunal institution utan stälts vid sidan af och under-

ordnats domstolen i den s. k. förvaltande rättsvårdens form. Vid anfördt 

förhållande anser Nämnden berättelse öfver sin verksamhet ej vidare 

erforderlig, men vill dock ej undandraga sig att äfven framdeles afgifva 

sådan, derest Herrar Stadsfullmäktige anse sådan nödig eller önsklig.·' 

VI. Helsovårdsnämnden. 

Då såväl den af Helsovårdsnämnden afgifna årsberättelsen för 1899 

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. 


