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V. Förmyndarenämnden. 

Förmyndarenämndens till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för år 

1900 är af följande innehåll: 

Förmyndare- „Genom lagen angående förmynderskap af den 19 Augusti 1898 

ning. har de kommunala mj^ndigheternas befattning med förmynderskap in-

skränkts, så att Förmyndarenämnden, hvilken enligt stadgandena i Kejser-

liga förordningen den 19 December 1864 var ett kommunalt organ, nu-

mera ej kan betraktas såsom en ren kommunalinstitution, utan stälts vid 

sidan af och underordnats domstolen i den s. k. förvaltande rättsvårdens 

form. Med afseende å den förändrade ställning, Förmyndarenämnden så-

lunda intagit, kunde Stadsfullmäktiges den 20 April 1876 fattade beslut, 

att förmyndarenämnden skulle i början af hvarje år till Fullmäktige in-

komma med fullständig berättelse om hvad Nämnden under föregående 

år tillgjort anses hafva förlorat sin giltighet, derest ej Herrar Stadsfull-

mäktige, på nämndens derom gjorda förfrågan, den 30 Januari 1900 

uttalat önskan att berättelse fortfarande skulle afgifvas och i samman-

hang med kommunalberättelsen publiceras. 1 följd deraf får Nämnden 

anföra följande: 

Nämndens orga- Hvad främst angår den genom åberopade lag till inrättande påbjudna 
nisation. . i i -r» o n 

Förmyndarenämndens organisation och sammansättning, sa hade Rad-

stufvurätten redan den 6 Mars 1899 bestämt att nämnden skulle bestå 

af ordförande och tre ledamöter samt, sedan Stadsfullmäktige på dertill 

af Rätten gifven anledning vid ordinarie sammanträde den 13 påföljande 

Juni till ledamöter i nämnden valt Hofrådet P. A. Rönnbäck, Magistern 

Karl H. Lindholm och Referendariesekreteraren Michael Paqvalin, i enlig-

het med Fullmäktiges tillstyrkan den 26 September samma år utsett Refe-

rendariesekreteraren J . A. Nordman till ordförande i Nämnden. Efter 

det Rådstufvurätten härom underrättat den utsedde ordföranden i afseende 

å vidtagande af sådana åtgärder att Nämnden måtte kunna från och 

med början af år 1900 träda i full verksamhet, hade helsovårdsnämnens 

lokal blifvit upplåten äfven för Förmyndarenämndens behof samt nödigt 

anslag i stadens budget upptagits till vaktmästarearvode, expenser m. m. 

Nämndens sam- Den sålunda organiserade Förmyndarenämnden har under är 1900 manträden och , o 1 1 . , 0 

verksamhet, hållit sammanträden en gang hvarje vecka utom under Juni, Juli och 
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Augusti månader, då sammanträden egt rum endast två gånger i måna-

den, hvarutom några extra sammanträden hållits under vintermånaderna, 

så att sammanträdenas antal under året uppgått till 47. Till Nämnden 

inkomna räkningar öfver förvaltningen af omyndigas egendom hafva för-

delats emellan ordföranden och ledamöterne i afseende å förberedande 

granskning samt sedermera föredragits och granskats i Nämden; men 

annan arbetsfördelning, utöfver hvad i förmynderskapslagen finnes stad-

gadt, har ej vidtagits. Ordföranden har dessutom handhaft protokollet 

vid Nämndens sammanträden och ombesörjt Nämdens skriftvexling under 

året. Men emedan nästsagda arbete visat sig vara så betungande och 

tidsödande, att någon medlem af Nämnden icke vidare kunnat åtaga sig 

detsamma, har Nämnden, med stöd af 71 § i förmynderskapslagen, gjort 

framställning om uppförande å stat af anslag till belopp af 800 mark 

till aflönande af sekreterare, hvilken framställning jemväl blifvit af Stads-

fullmäktige bifallen. 

De afskrifter af förmynderskapsboken, som Nämnden enligt stadgan- Antalet förmyn-
dare och god-

dena i 59 § af förmynderskapslagen och 8 § af Kejserliga kungörelsen, manskap, 

innefattande särskilda föreskrifter angående vårdnaden öfver förmynder-

skap af den 19 Augusti 1898 erhållit från Rådstufvurätten, hafva upp-

tagit, den vid början af året 1900 emottagna 337 och den för förra hälf-

ten af år 1900 upprättade 42 formynder- och godmanskap. Af dessa 

hafva dock, enligt från Rätten erhållna meddelanden, under året afförts 

45 såsom af misstag i förmynderskapsboken införda och 36 af orsak att 

vederbörande myndlingar uppnått myndig ålder eller aflidit eller för-

mynderskapen af annan orsak upphört eller blifvit å annan domstol 

öfverflyttade. I följd häraf qvarstodo vid 1900 års utgång i förmynder-

skapsboken 270 förmynderskap, af hvilka 182 grundade sig på förord-

nande och 88 voro s. k. lagbestämda förmynderskap, samt 28 gode-

manskap. 

De under året från pastorsembetena i svensk-finska, tyska o c h Antalet sterbhus 

gardes-församlinga rna, från föreståndaren för metodist-episkopalförsam- barn. 

lingen och från pastorn i romersk-katolska församlingen i Helsingfors 

ankomna förteckningar öfver till dessa församlingar hörande aflidna per-

soner, för hvilkas efterlemnade minderåriga barn förmyndare tilläfventyrs 

borde utses, upptaga 76 sådana personer och omfatta följande tider, den 

för svensk-finska församlingen senare hälften af år 1899, den för tyska 

församlingen senare halfåret 1899 och förra halfåret 1900, den för gar-

desförsamlingen åren 1892—1899 och förra hälften af 1900, den för meto-
23 
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dist-episkopalförsamlingen 1899 och föregående år samt förteckningen 

för romersk-katolska församlingen året 1899. Nämnden har med ledning 

af upplysningar, inhemtade från stadens Drätselkontor, ansett 7 af an-

tydda sterbhus ega den förmögenhet, att redovisning. öfver förvaltningen 

af de omyndigas egendom borde afgifvas. Deremot har Nämnden från 

stadens grekisk-ryska församling ej heller detta år fått emottaga före-

skrifven förteckning öfver aflidna personer, som efterlemnat omyndiga 

barn. 

Förmyndare för- Under året har Nämnden utverkat eller blifvit hörd öfver tillför-

oi nan en. o r c | n a n ( j e a£ förmyndare i 33 och af gode män i 22 fall samt hörts angå-

ende 8 myndige personers ställande under förmyndareinseende och 3 

under dylikt inseende stälda personers befriande derifrån, hvarhos Nämn-

den i 4 särskilda fall, på grund af 57 § i förmynderskapslagen, gjort 

anmälan om föräldrars skiljande från rättigheten att uppfostra sina min-

deråriga barn. 

Likaledes har Nämnden, jemlikt 39 och 40 §§ i förmynderskapsla-

gen, afgifvit yttranden i 13 särskilda frågor rörande försäljning och i 7 

frågor beträffande intecknande af omyndigs fastighet, af hvilka först-

nämnda frågor 1 innefattat jemväl ingående af aftal om aktiebolag, samt 

behandlat 1 fråga om förvärfvande af fast egendom mot vederlag, 1 fråga 

rörande föryttring af skog och 1 fråga om upptagande af lån för omyn-

digs räkning. 

Förmyndares Af de förmyndare och gode män, som enligt 51 och 70 §§ af för-
redovisnings-

skyldighet, mynderskapslagen varit pliktige att till Nämnden ingifva räkningar öfver 

förvaltningen af sina myndlingars egendom, hafva 30 tillförordnade och 

35 lagbestämde förmyndare samt 10 gode män försummat att inom före-

skrifven tid fullgöra denna skyldighet, hvarför Nämnden enligt stadgan-

det i 53 § af förmynderskapslagen om deras försummelse hos Rådstufvu-

rätten anmält. 

I de fall, då Nämnden jemlikt 2 mom. 54 § af åberopade lag före-

lagt vederbörande förmyndare att beriktiga af dem ingifna räkningar 

eller af dem infordrat upplysningar och bevis, hafva Nämndens anvisnin-

gar och föreskrifter blifvit följda i öfriga utom 12 fall, om hvilka Nämn-

den jemväl nödgats hos domstolen göra anmälan. Utom berörda 12 fall 

har Nämnden i 1 fall gjort framställning att vederbörande förmyndare 

måtte föreläggas att omedelbart antingen i enlighet med stadgandet i 

43 § af förmynderskapslagen placera sina myndlingars medel i säkra 

värdepapper eller på annat i §:n anfördt sätt på myndlingarnas namn 
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eller åtminstone för medlen ställa af Nämnden godkänd säkerhet, på sätt 

derom finnes stadgadt i 56 § af sagda lag, samt likaledes i 1 fall hem-

stält om tillförordnande af god man för vidtagande af erforderliga åtgär-

der i anledning deraf att ett myndling - till förfång upprättadt testamente 

icke blifvit af dennes kurator klandradt. 

Beträffande 16 förmynderskap har, på Nämndens framställning, Råd-

stufvurätten bestämt att följande räkningar öfver förvaltningen finge 

omfatta längre tidsrymd än ett år". 

VI. Helsovårdsnämnden. 

Då såväl den af Helsovårdsnämnden afgifna årsberättelsen för år 

1900 som ock en af öfverläkaren vid Maria sjukhus Dr Sievers utarbe-

tad berättelse för sagda sjukhus under samma tid blifvit särskildt till 

tryck befordrade, intagas här från desamma bland efterföljande tabellbi-

lagor endast en del statistiska och ekonomiska uppgifter. 




