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FÖRORD, 

~. 

_J? • o( Öl' ej längesedan harva i bokhandeln tttkommit a{ mig ut-

~ ,J gi{na 2:dra upplagan af Handledning {Öl' skoll'lids

ordförande, skolrådsledamöter och {olkskollära1'e m, fl, samt 

3:dje upplagan a{ IIandledning {ö,- nämndemän, niimnde,' 

och fjiirdingsmiin, och denna samling ökas nu med ett nytt 

arbete, nämligen den ej mind,'e viktiga {attigvå,'ds{öl'onZ-
, 

mngen, 

Hval'je {aUigvå,'dsol'd{örande och hVa1je {attigvånlsledamot 

behöfva taga gnmdlig kännedom Oln den {örol-dning, som så 

ofta a{ dem måste tillämpas i {attigvå,'dsmål, så väl då {"åga 

iiI' om beviljande a{ ttnderstöd som ork då {"åga ä" om tillämp
,ting a{ nämnda {örol'dning gent emot andm {attigvå,-dssam

hällen, Utan denna nödvändiga kännedom om {örordningens 

syfte och anda och dess praktiska tillämpning kunna de, S01ll 

harva {attigvctnlen om hand, ej ,'ätt sköta det dem an{ör

b'odda maktpåliggande ttppdraget, sctsom sig bö,', Pö,/atta

,-en hoppas du,/ö,', att {öre liggande arbete, i hvilket alla nu 

gällande {ö,/attninga1' ,'örande {attigvården ih-o intagna, och 

som dä'jämte {örsetts med tal1-ika förklaringar, hänvisningar 

och viktiga prejudikat, skall bli{va till gagn fö,' vede1'bömncle. 

Sedan {attigvctnls{öl'ol'dningen WI" 1871 tttga{s, harva 

viktiga föränd,'ingal' i densamma inll'ätrat, hvilka göm nit 
, 

utgi{na arbete än mem nödvändigt, 



DesslllolI/ innduiller aI'betet KVI/gl. klll/gurtlsrI/ an.f},;cl/Ile 

:;kl/II fUr h/llular. För(al/arcn anser IIdmligw det liimpa sig 

riil alt här inlaga ii(ren denna kllngurel.~e sr/som ett slags 

bilullIg. dels eli/edan näll/nda kllngurelse är en komllllmws 

angelägenhet, dels eli/edan den rlr all/lur litet kiind och be

aktad a( dem, som im/eha(m l/lIndm' inom sådana kOlll1llll' 

ner, lIrarest hUlldskall införts. 

Då albnänhetel! II/cd n/ll'ilja hittills mottagit mina ju

ridiska skri(ler (rukten al IIlllnf}lIrigt ntenskaplirlt 01'11 

gruJldligt sjiil(stwlium a( lagfarenheten --, sel hyser jag till

(örsiktell, alt ä(rell det/a arbele skall runa samma t·älvilja. 

JIm på samma gållf) utbeder jag mig rI(ren benäget ö(ar

seende //led dc brister, SO//l t'idbida detsamma. 

Slutligen fil/' jag ä(w! tillkiinllagi(ra, att jag allt fort

farande skriftligen meddelar rad och upplysningar römude 

(attigrårds(örordningens och konlllllmallagarnas jJmktiska 
tillämpning. 

},fl/mö och Stockholm i JIaj 1891J. 

N. J. Th unblad. 

• 

, 

I 

• 

I 

, 
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Kong\. Maj:ts nådiga Förordning den 9 Juni 1871, 
angående Fattigvården, med de ändringar, 

som sedan den tiden skett. 

Vi Carl etc. görc vetcrligt: att, Rcdan Vi till inne
mrande ärs RikRdag i n11r1er öfverHimnat förRlag till ny 
förordning angående fattigvånlen , på det att Riksdagen i 
fråga om dc delar af förslaget, ll\'i1ka vore till kommu
nallag att hlinföra eller anginge statens sky lclighet i \'issa 
fall att hekosta fattigvård, mätte, jämlikt 57 § Regerings
formen, fatta beslut samt jlim vlil öfver förslaget i öfrigt 
afgifva underdånigt yttrande, och Riksdagen för Rin del 
antagit samma förslag med några clllrvid uppgifna för
ändringar; så hafve Vi funnit godt att, lped upphiifmnd.e 
af Förordningen den 13 Juli 1853 angående fattigvflrden 
i riket samt af öfriga föreskrifter, som lira stridande mot 
nedan meddelade stadganden, förordna som följer: 

I. Allmänna bestämmelser . 

1 §. Befinnes minde1"å1-ig eller den, SOUl i följd af 
ålde1'dom, kTopps- eller sinnessjttlcclom, vanfö1'het elleT 
lyte är oförmögen att genom m'bete förvlirfva hvad till 
lifvets uppehiUlande oundgängligen erfordras, sakna egna 
mellel samt underhåll och vård af annan; då skall nöd

torftig fattigvård honom lämnas. 
Med rninclerådg förstås i denna förordning den, 

som yng1'e iir än femton å1- . 

-

-
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6 K. FO"runln. (lll!). fllttl!)l'clrdnl. 

Anm. ,. FattigvårdsstyreJser förbise glmska of t l . 
f" b" d R a ce 1 orr e~or a ;; uppräknade skäl, på grund af hvilka fatti _ 
understod m.. lämnas. Dessa skäl äro 1) . d •. g ?) old . _ ?/lin emnghet 
~ a CI. 3) kroppssJllk~OIll, 4) SillltCSSjllkdoll1, 5) mn(örhc; 
och 6). ly~e. Då en fattIgvårdsstyrelse lämnat understöd och 
s~all 1 SIO tur utsöka detta understöd af en annan f tf 
v .. rdsstyrelse, så af slås ganska ofta ansökningen 'u:t I~: 
d~n gl:und, att understödet beviljats i strid med 1 d M~a 
d~r vIsas kan, att understödet lämnats å rund . n 
bar uppräknad t skäl så hafva .. J' p g af något , , anso mmgarna trots d .. J 
tes protester, bifallits. ,e so {-

sju ~~~er!~i Fattigvård, meddelad minderårigt barn med 

oförmögenhet ~~l :;::t~n h~~derå ~derns af läkare styrkta 
var 36 år a '. '. p en grund, att modern, som 
henne enligt 1a~img:~ de sJ f .. vardIt . urståndsatt att fullgöra den 

h 
r oror mngens 3 § ålig d k Id' 

eten att försölja sina mind .' . . gan e s y Ig
utgått på grund af 1 § erarJga bar?, ICke ansetts hafva 
satts. Kongl lIlaJ' .ts t ~ammda forordUlng och därför ej er-

. . u s ag . 20 Sept. 1883. 
Understöd, tilldeJadt o ifta P 

under en månad efte b ~.. . och hennes oäkta barn 
de i fattigvårdsfö rdr . arns orden, har ansetts föranJedt af 

ro. mngens 1 § om" d f 
och således ersättnin d .. f . .. . namn a örhållanden, 
som var 18 å g ar or bhfvlt tIlldömd, hvaremot P 

r gammal ansågs efter .. d'd ., 
att försörja sig själf h'. namn a tJ skicklig 
der lämnadt understö~CSål s~tt ~~~n. och ersättning för därnn
utslag d. 23 Okt. 1883. e es If VIt vägrad. Kong!. Maj:ts 

Då moder . t t att VIS a s å annan ort än sitt . I 
... om barnet draga försol' h d oa da barn utan 

tJ~nst och således fått he!~r ar.. en socken, där hon tagit 
dIghet, ehuru mode . tSfatt, ålagts ersättningsskyl
s!ag d. 30 Juli l~n90 vank.a.rbetsför. Kong!. Maj:ts ut
SId. 72. . oJer, Kommunal uppslagsbok, 

Hos Konungens B f Il . 
haile Stockholms stad e: .. tlUgshafvande i Stockholms län 
gande för fattigvårdss~ ~ sovå~dsnämnd anhållit om åläg
kostnaden för ;. k . -1re sen I Nacka socken att ersätta 

,en an rednlm Johanssons vård å Södra 

I 

I 

, 

• 

I 

I 

I 
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Barnbördshuset i Stockholm under tiden från d. 30 Sep
tember till d. 9 Oktober 1890 med 15 kronor samt för 
hennes å barnbördshuset födda barns dop med 1 krona. 
Då änkan Johansson vid tiden för hennes intagande å barn
bördshuset ägde hemortsrätt i Nacka socken, och då den 
kostnad Stockholms kommnn fått vidkännas för änkan Jo
hanssons berörda vård måste hafva föranledts af sådana om
ständigheter, som omförmälas i 1 § af förordningen angå· 
ende fattigvården d. 9 J uni 1871, samt stadgandet i 13 § 
i kungörelsen angående förändrade instruktioner för direk
tioner med flera vid länens lasarett och kurhus d. 21 Ok
tober 1864 icke vore i härvarande fall tillämpligt, förplik
tade Konungens Befallningshafvande Nacka sockens fattig
vårdsstyrelse att till Stockholms kommun utgifva fordrade 
och till beloppet ej bestridda sexton kronor. 

Häröfver an förde Nacka sockens fattigvårdsstyrelse be
svär hos Kammarrätten, som så till vida ändrade Konun
gens Befallningshafvandes i ärendet meddelade utslag, att, 
då kostnaden, en krona, för änkan Johanssons å barnbörds
huset födda barns dop ej kunde hänföras till fattigunderstöd 
enligt 1 § af fattigvårdsförordningen, Nacka fattigvård ss ty
relse befriades från gäldande af nämnda belopp, en krona. 
l öfrigt fastställdes Konungens Befallningshafvandes utslag. 
Kong!. Maj:t, hvarest Nacka fattigvårdsstyrelse besvärat 
sig, bar genom utslag i Febr. 1896 ej funnit skäl att i 
Kammarrättens utslag göra ändring. 

2 §. För beviljande af fattigvård i andra fall än 
dem, hvilka i 1 § omförmälas, äger fattigvårdssamhälle 
bestämma de grunder, som böra af samhäTIets fattigvårds
styrelse iakttagas. Har sådant bestämmande ej skett, an
kommer på styreJsen att meddela fattigvård i den man 

styrelsen pröfvar nödigt. 

3 §. Enhvar, som är al'bets/ör, skall utan fattig

vårdssamhiilles betungande försörja sig själf och sina min
deråriga barn, så ock arbetsför man sin hustru; åliggande 



8 K. Fö/'o/'d ... all!!. !alligl·å/,clrll. 

i öfriO't föriildrar och barn att i m:\n af behof, fl ena, och o 

förmåga, å andra sidan, hmrandra försörja. 

Anm. Kong!. Maj:t har genom utslag förklarat äfven 
svärson vara skyldig att, pä grund af denna §, försörja 
sina sväl'(Öriildrar. 

Det säger sig själft att, dä barnen hafva förmåga, 
d. v. s. befinna sig i bergliga villkor, dessa ej böra undan. 
draga sig fjärde budets plikt, nämligen att vårda och för. 
sörja sina gamla föräldrar. Den borgerliga lagen vidhåller 
äfven samma fordran. 

Esomoftast inträffar, att arbetsför man, som för tillfället 
eller en längre tid saknat arbetE', vändt sig först till 
fattigvårdsstyrelsen , som vägrat så väl arbete som under. 
stöd, och sedan till Konungens Befallningshafvande, som i 
sä fall resolverat, att fattigvårdsstyrelsen ej torde underlåta 
att hvad pä henne ankommer vidtaga de ätgärder, som i 
nämnda hänseende erfordras, d. v. s. att bereda den nöd. 
ställde arbetsförtjänst, hvarigenom han kan försörja sig och 
de sina. I dylika fall är fattigvårdsst.yrelse pliktig att 
antingen bereda den nödställde arbetsförtjänst eller ock lämna 
honom tillfälligt understöd, detta senare nämligen, dä visas 
kan, att sysslolösheten -ej beror af den nödställdes eget för. 
vällande, utan af brist pä arbete. 

4 §. För försörjning af tjänstehjon, stat folie samt 
fabriks·, handtverks-, bruks· eller grufvearbetare äfven. 
som af deras hustrur och hemmava?'ande minderåriga 
barn Rkall, under den tid arbetsaftalet gäller, husbonde 
ans van!" så att de ej falla fattigv:\rden till last. 

Anm. 1. Om t. ex. en den 24 Oktober det ena året 
lagligen städ Blad gift statdräng dör det andra året innan 
den 24 Oktober. och efterlämnar familj i armod, så har ej 
arbetsaftalet tagit slut vid mannens timade död utan är 
husbonde eller arbetsgifvare, enligt denna .§, Skyldig att un. 
derhälla den efterlefvande familjen sä länge arbets af talet äger 
ru~, d: v. s. till den 24 Oktober. Detta enligt Kong!. 
MaJ:ts I ärendet meddelade utslag. 

l 

\ 

I 

I 

I 

.Jllmiinl1U besUiuultclscr. 

Anm. 2. Husbonde får ej förskjuta det tjänstehjon, 
som oafbrutet hos honom troget och väl tjänt ifrån sitt 
30:de år och till dess det för ålderdom kommit i den be· 
lägenhet, att ingen kan vara belåten lUed dess tjänst, utan 
skall husbonde draga försorg, att sådant berömvärd t tjänste· 
hjon till sin död har skälig utkomst och skötsel mot den 
betjäning, det kan uträtta. Förmår husbonde ej försörja 
tjänstehjonet, njute det af församlingen det underhäll och 
den vård, h \'arnf det finnes vara i behof. Kong!. Lego· 
stadgan d. 23 Novembflr 1833, § 21. 

5 §. För öfrigt skall, dill' silrskilda stadganden om 
fattigvård ilro meddelade, såsom i fråga 0111 ttnderstöcl 
till fattigt bltm i skolåldem, eller till den, som j1-ån 
allmän a1'betsanstalt elle?' fängelse f1'igifves, eller om 
kostnadsj1-i vånl å lasarett af medellösa, inom lasarettets 
distrikt insjuknade personer, S0111 tillhöra annat lasaretts· 
distrikt, gälla hvad sålunda iiI' stadgadt. 

Anm. 1. Uti 49 § i Kong!. Stadgan angående folk· 
undervisningen i riket d. 20 Januari 1882 är föreskrifvet, 
att, där föräldrat' eller målsmän icke äga tillgång att be· 
kosta barnens kläder och underhåll vid skolan, de böra ge· 
nom församlingens fattigvård härutinnan understödjas. 

Vanligen sker denna anmälan genom Skolrådet eller 
dess ordförande. 

Anm. 2. Kong!. Cirkuläret till Konungens Befallnings· 
hafvande d. 30 November 1841, angående understöd till 
lösgifne och till viss ort förpassade fångar, hal' följande 
lydelse: 

Carl Johan etc. etc. Sedan Vi förut i nåder förord· 
nat, dels den 15 Mars 1821, att, då fästningsfånge lösgif· 
ves och saknar egna tillgångar till uppehälle, Vår Befall
ningshafvande ägde att, utan särskild anmälan, af fångrned· 
len tilldela honom 8 sk. banko för hvarje dag, som ansågs 
kunna för honom erfordras att till fots framkomma till den 
ort, dit han förpassas, dels den 28 Maj 1839, att enahanda 
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understöd fick tilldelas sådan korrektion ist, som, på grund 
af 17 § af Förordningen den 29 Juni 1833, af Fångvårds
styrelsen tii! sin hemort eller annorstädes förpassas för att 
förskaffa sig laga försvar: så hafve Vi nu, i öfverensstäm
melse med Fångvårdsstyrelsens därom gjorda underdåniga 
hemställan, funnit godt att härmedelst ytterligare stadga: 
att dll. fånge, vare sig man eller kvinna, lösgifves, för att 
till annan ort afgå och saknar egna tillgångar till uppehälle 
under vandringen, samt I ansen omständigheterna i öfrigt 
sådant påkalla, varden I berättigade att af fångrnedlen till
dela sådan frigifven fånge 8 sk_ banko för hvarje marsch dag, 
med beräkning af två mils vandring på dagen; men på det 
att, i händelse förpassningsorten är belägen utom länet, det 
härmed åsyftade ändamål så mycket säkrare må vinnas, och 
den förpassade icke blifva i tillfälle att redan första da
garne förstöra de medel, som för dess uppehälle' på en längre 
vandring varit afsedda, må sagda understöd icke meddelas 
för längre väg än till närmaste läne-residens, där den fri
gifne äger att hos Vår Befallningshafvande sig anmäla för 
erhållande af ytterligare understöd, och så vidare till dess 
förpassningsorten uppnås. 

Meddelande Eder detta till kännedom och underdånig 
efterrättelse, befalle Vi etc. 

Jämför 7, 9 och 11 §§ i Lagen angående lösdrifvares 
behandling d. 12 Juni 1885, hvilka §§ hafva följande ly
delse: 

Den, som i följd af ålderdom, kropps- eller sinnessjuk
dom, vanförhet eller lyte är oförmögen att genom arbete för
värfva h vad till lifvets uppehållande oundgängligen erfordras, 
må ej dömas till tvångsarbete, eller, om han börjat så
dant undergå, därmed fortfara; och varde han, därest han 
tillhör annat län än det, där han vistas, af Konungens Be
fallningsbafvande öfversänd eller förpassad till Konungens 
Befallningshafvande i det län, inom hvilket han i fråga om 
fattigvård har hemortsrätt. 

Har fattigvårdssamhälle, cnskildt för sig eller gemen
samt med annat fattigvårdssamhälle, inrättat tvångsarbets
anstalt, som står under offentlig myndighets tillsyn, då må, 

I 

\ 

l 

I 

A llm<'inna bestämmelser. 11 

däL: anstaltens stadgar ~et medgifva, ådömdt tvångsarbete 
enligt Konungens Befallnmgshafvandes förordnande där f" _ 
"tt h f' or ra as; oc äge attlgvårdssamhälle da" rfo"r nJ'uta ' . ersåttmng 

af staten, efter ty Konungen pröfvar skäligt. 
Kostnaden för hemfärden, när den, som undergått 

tvång~,arbete, från arbetsanstalten frigifves, äfvensom för 
uppehalle under färden och nödtorftig beklädnad bestrides 
~f allmänna medel i den mån den frigifnes vid anstalten 
L~neståend~ ti~lgångar ej därtill förslå. Ej må den frigifnes 
ttllgångar L VIdsträcktare mån för nämnda ändamål anlitas 
ä~ att ~an äger i behåll nödiga medel för uppehälle und e; 
mlllst fjorton dagar. 

A.nm. 3. Kong!. Kungörelsen, angående förändrade in
struktIOner för Direktioner, Läkare och Sysslomän vid lä
nens ~.asarett oc~. k.urhus d. 21 Oktober 1864 § 13 lyder 
med han seende h~rtIlI sålunda: veneriskt sjuka njuta likväl 
under~åll o?h öfrJga sjukhusförmåuer kostnadsfritt j äfvenså 
11~edeUosa, tnom lasarettets distrikt insjuknade personer, som 
ttllhom annat lasareUsdistrikt. 

Prejudikat. Arbetaren J. E. Hejdenberg afflyttade den 
21 September 1883 från Uppsala till Visby och därifrån 
den 16 Oktober 1884 till Stockholm. Sedan han såsom 
sjuklig och oförmögen till arbete måst den 1 September 
1~85 intagas fL hufvudstadens allmänna försöljningsim'äU
ntng, yrkade Stockholms fattigvårdsnämnd en ersättning af 
75 öre om dagen af Visby fattigvårdsstyrelse. Detta yr
kande afslog Högsta Domstolen, emedan Hejdenberg såsom 
medellös åtnjutit lasarettsvård. 

II. Om fattigvårdssamhälle. 

6 §. 1. H vmje socken å landet samt hvarje stad 
eller köping, som har egen kommunalförvaltning, utgör 
för sig ett fattigvårdssamhälle. 

2. Hafva två eller flera socknar å landet eller lands
oeh stadskommun gemensam kommunalfön'altnil1g, skola 
(le ork samfäldt så~om ett fattigvårdssamhiille anses. 



12 K. FÖI"ordn. a"!I. fattigt'finlclI. 

3. Särskilda fattigvårds~amhiillcn må ock kunna för· 

ena sig om bildande af gemensam arbet~anBtalt eller om 

annan gemensam åtgiird för fattigvård; dock skall, då 
fråga är om inrättande af tvång~arhetsanstalt, anmiilan 

därom göras hos Konungens Befallningshafvande, som har 

att iirendet jiimte eget yttrande till Kongl. Maj:ts pröfning 

öfverUimna. 

Anm. ,. Se Lag angående lösdrifvares behandling d. 
12 Juni 1885 § 9, sid. 79. 

Anm. 2. Rörande molO. 1 säger C. G. Hammarskjöld 
i Bidrag till tolkning af Kong!. Förordningarna den 2 l 
Mars 1862 m. m. sid. 11 följande, som vi här ordagrant 
citera: Då KongL Förordningen angående fattigvården den 
9 Juli 1871 § 6 uttryckligen stadgar, att köping, som har 
egen kommunalförvaltning, utgör för sig ett fattigvårdssam
hälle, kan det icke anses nödvändigt, att beslut om anord
nande af egen fattigvård för köpingen föregår medgifvan
det, att den får vara egen kommun. Af ett sådant med
gifvande följer det ju af sig själft, att köpingen skall hafva 
egen fattigvård. Men dä afsöndring af en del af en kom
mun till att hafva egen fattigvård ofta kan vara förenad 
med svårigheter vid genomförandet, är det en åtgärd af för
siktighet att tillse, det frågan om köpingens egen fattigvård 
är utredd, innan köpingen tillåtes blifva egen kommun. 

7 §. Fattigvårdssamhälles beslutanderätt utöfvas å 
landet vid kommunalstämma eller, där kommunalfullmäk

tige äro utsedde, af desse, samt i stad å allmän rådstuga 
eller af stadsfullmilktige, där sådana finnas. Verkställig
het oeh förvaltning tillkomma fattigvårdsstyrelse, på sätt 

här nedan bestämmes. 

Anm. ,. Kommunens riLtt att besluta i fattigvårdsfrå· 
gor innefattar naturligtvis äfven rätt att bevilja medel för 
underhåll af sinnessjuka, döfstumma, blinda, idioter o. s. v. 
å anstalter, anordnade för sådana olyckliga. En kommun 

t 

I 

, 

t 

I 

I 
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har till och med ansett~ befogad att anslä medel ~åsom bi
drag till ett idiot hem för länet. C. G. Hammarskjöld, sid. 43. 

Anm. 2. Kommun har ansetts berättigad att besluta 
om tilldelande, på kommunens bekostnad, af mat åt kring
vandrande bettlare, som efter pröfning af deras behof hän
visats dels af ordföranden i fattigvårdsstyrelsen, dels af 
kommunalnämnden till den inom kommunen upprättade an
stalten för fattigvård. Men då en kommun beslöt at.t in
rätta en anstalt att bereda mat och härberge åt ankommande 
fattiga, utan att någon pröfning af deras behof dessförinnan 
behöfde anställas, vare sig af kommunens fattigvårdsstyrelse 
eller efter dess uppdrag af någon dess ledamot, ansågs delta 
beslut icke afse ordnande af nägon sådan fattigvård, som 
enligt gällande lag är en kommunens gemensamma angelä
genhet, utan såsom en öfverenskommelse om barmhärtighet, 
»som icke vore för de klagande förbindande.. C. G. Ham
marskjöld. Sid. 43. 

8 §. 1. Fattigvårdssamhälle å landet äger rätt att 

i afseende å fattigvården i dess helhet eller viss del däraf 

fördela sig i rotar med åliggande för hvarje rote att be
sörja sin fattigvård; giillande dock, såsom grundvillkor för 

sådan fördelning, ej allenast att den inom samhiillet då 

för handen varande fattigvårdstungan så jämnt som möj
ligt utskiftas samt att, därest antagligt är, att en eller 

annan rote till följd af särskildt förhållande kommer att 
i framtiden tillskyndas jämförelsevis större fattigyårdstunga, 

därefter lämpadt årligt bidrag af samhället lämnas till 
sådan rotes enskilda fattigvård, utan äfven att, om, sedan 

fördelningen kommit till stånd, någon rote skulle till följd 
af inträffande särskilda omständigheter, de diir icke af ro

tens åtgörande berott, drabbas af alltför tryckande fattig· 
vårdstunga, samhället lämnar roten det understöd, som, 

därest öfverenskommelse icke kan träffas, Konungen~ Be
fallningshafvande skäligt pröfvar. 

1 



K. Fiirordn. nng.j<llligvå,·dtn. 

Anm. Jfr § J O Illorn. ::!. 
.) _. tllll fnttig'yilI'J"''';lIllhiilk" f,inldnillg' i rotar . , 

mil ('nda~t \'id ordinarie. kOlllllll/llalstiilllllla* till lll'haml 
ling' förekomma, och erfordras för he~lut om ~:ldan fönlt'1-

nin~~ införande två irc(ljedelar af dc lliirl'lI/'al/(lcs 1'öster 

<:fla röstriirdd.. hönll1,l,} i heslutet noggrant upptagas 
de <irskilda l'illkOl'CIl föl' fördelllingell j,imh' bcstiil/llllel
SC/', dels huru frågor om rotes fatti~\-:lnls:lI1geb~enhl'lt'r 

~kola behandla~ och afg,iras, dels huru hidrag till så \",il 
rotarnas em-kiltla som iifwn salllhiillets gemensamma fat 
tio"'I'ard ~kola utg'öras, dels huru redo\'isning' f,ir rotes fat-

~ , 

tig'l'ål'lbfiirnlltning ~kall afgif\'a,.., och dels i ll\-ilken man 
de grunder, som, enligt h\'ad hiir nedan om hemortsriitt 
st.'ldgao, g,illa i af,.eende pa \'isst fattig'-[lI'llssamhiilles skyl

dighet att beko"ta fattigvård, skola tillämpas i fråga om 
enahanda skyldighet för rote. Är beslut om rotefördelning 
sålunda fattadt, skall fr[lgan dock hl'iJa till nästa ot-di-
1w1'ie kommunalstiimma. Blif,'er vid denna Rt,imma he~lu
tet med förenämnda röstöfl-en'ikt förnyadt, skall det öf\'er-

• 

lämnas till pröfning af KonungenR Befallningshafmnde, 
~Olll detsamma antingen oföriindradt faststiiIler eller af 
skäl, som skola anföras, ogillar. 

3. Har Konungens Befallningshafvande fastställt be
slut om fattig\'årdssamhälleR fördelning i rotar, fortfar den 
fördelning, till dess annorlnnda hestiimmes, dock minst 
fem år; och må förHlag om upphiifmnde eller förändring 
tiiiraf ej väckas förrän under femte (h-et, ~edan fördelnin
gen trädde i verkstiillighet. FörRlag om roteföt-delnings 
upphäfvande pröfl'as vid ordinm-ie kommunalstämma och , 
gäller såsom beslut den mening, lJ\'ilken flertalet af de 

• Vid någon af kommunalslämmorna i Mars, Oktober eller De
cember mänader. 

, 
I 
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niir\'arall,le efter rii~t\'iil'llct bifaller. BCHIllll't lllldl'tAiill(·~ 

Konungens BefallningsJuifcandes Jil'öfning, och iigt'r, diil' 
hl·~lllt om rotcfiirdclning~ hibchilllandc hlif\'it faRtHtiilldt, 
fiinlelningcn forlfarande hc~tiincl under lika lång tid, HOtll 

hiir ofmn iiI' niimnd. I frilga liter om fiiriin<1ring af 
rotefördelning iakttagcH, hnHI om införande af Ha(lan iir 
Rtaclgadt. 

4. Diir fördelning i rotar konllnit till Rtilnd, ansva
rm' icke desto mindre fattigv(/nlssamhiillet för fullgöran
det af rotarnaR Hkyldighet att lämna fattigninI, dock 1/Iot 
godtgörelse af t-ote, som vederbör. 

Anm_ l. Kommunen kan således under vissa villkor 
och med iakttagande af vissa bestämmelser besluta om in
törande af roteindelning för fattigvål'den. Har roteindelning 
ej kommit till stånd, må kommunalstämma icke besluta, att 
vissa prestationer dt de fattige skola utgå efter rote. Har 
roteindelning genomförts, ändras därigenom icke skyldighe
ten för alla inom rotarna till fYl'ktal satta att till kostna
derna för fattigvård en bidraga. C. G, Hammarskjöld, sid. 92, 

Anm_ 2. Där kommunalstämma beslutat, att hvar och 
en skulle bekosta husrum och vedbrand för alla på hans 
ägor boende och kyrkoskrifna personer, har detta beslut af 
Kong!. Maj:t undanröjts, såsom stridande emot 33 § i 
denna förordning. 

Likaledes har ett kommunalstämmobeslut upphäfts, hvar
igenom bestämts, att socknens rotehjon skulle försörjas emot 
viss af kommunalstämman bestämd ersättning för dag. 

9 §. 1. På hvmje fattig\'årdssamhälle ankommer • 
att i öfverensstämmclse med denna förordning ordna sin 
fattigvård på sätt efter ortens särskilda förhållanden lämp
ligast finnes, dock så att bettlande må förekommas; bö
rande fattigvårdssamhälle låta sig angeläget vara att bilda 
arbetsanstalt för dem, som stå under fattigvårdsstyrelses 
husbondevälde, samt verka därför, att genom inrät-
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tande af ;:par- o\'h nii(lh.iiilp~kasstll' <'1lpl' IlIedeIst andra 

tjänliga iitgiinler framtida fatd'gyanbhl'hof i möjlig- mfm 
förehygges. 

2. Vill fattigYiinlssamhiille l'nskihlt fiil' sig inriitta 
tYiingsarbetsanstalt, giiller hmd om IK'handling- af Riidan 
fråga är i 6 ~ 3 mom. stadg,ult. 

3. De bestiimmel~cr ang,iendc f'atlig\-ar<!cns ordnande 
och handhafnmue, )l\'ilka fattig\',irdssalllhiiIlc finner er

forderliga, ~kola upptagas i reglcmcnte, som, efter det 
fattig\·iird."tyrel~en diirtill a(gifl'it fiirslag, af Ramhiillet 

fm,t~tiilleB; Konungens Befallning,hafnmde likl'iil obetaget 

att pröfm lagligheten af ~:idan hestiilllmel~e, da fråga om 
tillämpning dämf förekommer. 

Anm. Då sparbanksrörelse ej kunde Länföras till en 
kommunens gemensamma angelägenhet, har begärd fast
ställelse å ett af en kommunalstämma antaget reglemente 
för en sparbank, enligt hvilket reglemente kommunen skulle 
garantera för insättarnes medel, icke meddelats. Likaså har 
fråga om beredande af lifränta eller pension vid viss ålder 
åt barn, som födas inom kommunen, ansetts icke kunna 
hänföras till sådana gemensamma ordnings- och hushållsan
gelägenheter, som utgöra föremål för kommunalstämmas be
slut. C. G. Hammarskjöld, sid. 44. 

III. Om fattigvardsstyrelse. 

10 §. l. I hmrje fattignlrdssamhälle skall finnas 
en-lattigvål'dsstyrelse, hvilken ii landet, där ej samhället 
annorlunda förordnar, utgöres af kommunalnämnden. 

2. Är fattigvårdssamhälle fördeladt i rotar, skall 
jämväl finnas en fattigvårdsfö1'eståndat'e inom hvarje 
rote; ankommande på rote att bestämma huruvida dess 
fattigvårds l" nh ' ange age eter skola af särskild styrelse hand
hafvas. 
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3. Kyrkoherden, eller den hans ställe företräde)', 
iiI' berättigad att i de inom pastoratet för fattigvårds 
handhafvande utsedda styrelsers fo'rhandlingar och beslut 
deltaga. 

11 §. Den, Rom vill Röka fattigvård, äger att an
mäla sig hos ordföranden i fattigvårdsstyrelsen i det fat
tigvårdsRamhälle, inom hvilket han vistas, eller hos kyr
koherden eller annan ledamot i samma styrelse eller till
Ryningsman, som i 39 § omförmäles, eller den person, 
styrelsen kan hafva utsett att sådan anmälan emottaga, • 

Ramt inom rote hos fattigvårdsföreståndaren. Anmälan 
om behof af fattigvård må ock göras hos polismyndighet 
eller dess underlydande betjänte, som, där omständighe
terna Rynas påkalla åtgärd af fattigYårdsstyrelsen, den
samma därom underrättar. 

Anm_ Begäran om fattigvård kan således göras: a) hos 
(attigvål'dsstYI-elsens ol'd{ömnde, b) hos k!Jl-koherden eller v. 
pastom eller den, som kyrkoherdens tjänst medelst för
ordnande upprätthåller, c) hos hvilken ledamot som helst i 
fattigvårdsstyrelsen, d) hos någon af de utaf kommunalstäm
man utsedde tiUsyningsmän öfver bettlare, e) hos den person, 
som styrelsen kan hafva utsett att sådan anmälan mottaga, 
f) hos polismyndigheten eller dess betjänte, samt g) inom 
rote hos (attigvål-ds{öl'eståndal'en_ Dessa personer äro lagli
gen skyldiga att mottaga muntliga eller skriftliga anmäl
ningar om fattigvård och dem föredraga inför styrelsen_ 

12 §. l. FattigYårdsstyrelsen, som har att behandla 
frågor om beviljande af sökt fattigvård, åligger att göra 
Rig noga underrättad om sökandens lefnaclsförhållanden 
och behof samt eftcr förekommande omständighetcr be
stämma, om och i hvilken mån fattigvård honom lämnas 
mrl; börande därvid iakttagas, att barn, om hvilket fat-

Thu1l b lad ~ Fatligvårdslagarna. 2 

• 
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tig\':inbstyrrlse föranEttes att taga y:ml, yanler ej alle

nast försrdt llled uppchtille och ~t(\(lig bo~tad, utan tirn~n 
kristligen uppfostradt och undcn·i~adt. 

2. I fdga om fattigY:lrd enligt 1 § mt! iit~killnad 

icke göras, om den nödstiillde tillhör det fattig\'årdR~al1l
hiillc, dtir han söker fattignmI, eller icke. 

13 ~. 

1) alt 
tigyflrd; 

1. FattigYårdR~tyrclse 

hålla förteclmillg öfver 
aligger Yidare: 
dem, som tltnjuta fat-

2) öfve,' dem hafra tillsyn samt yaka diiröf\'cr, att be
yiljaclt under~töd behörigen anYiinde~, och att de, som af 
~tyrebcn cmottagit barn eller andra till för~örjning, full-• 

göra Bina skyldigheter; börande för sådant iindamål, där 
det lämpligen ske kan, fattig\'<lrdssamhället förd clas i 
di,trikt, hmrtdera stående undcr närmaste uppsikt af en 
ledamot af fattigyårdsstyrelsen; 

3) allt öfrigt, som till fattigvården hör, besölja i en
lighet med denna förordning och de särskilda bestämmel
ser, som af fattigvårdssamhiillet meddelas; 

4) lwmje år aflämna utgifts- och inkomstförslag för 
nästföljande året, föra räkning öfl'cr medel, lwilka styrel
Rcn har om händer, Ramt för sin förmltning lämna 
redovi~ning, allt i öfyerensstämmelse med kommunal
lagarnc; och 

5) angående fattigYånlen afgifm statistisk redogörelse 
jiimlikt de föreskrifter Kong!. Maj:t låter utfarda. 

Anm. Kong!. brefvet till Chefen för Statistiska Central
byrån den 30 December 1874, angående utarbetande och 
utgifvande af statistiska redogörelser öfver kommunens 
finanser och fattigvård, har följande lydelse: 

Oskar etc. Sedan till följd af särskilda remisser I af
gifvit utlåtanden och förslag dels den 24 Oktober 1873 i 

O". j"lliyv"rds8Iyrelsc. If) 

fråga om de stadganden, hvilka kuude finnas nödiga i all
ledning af den uti § 13 mom. 1 af nådiga förordningen 
den 9 Juni 1871 meddelade bestämmelse om åliggande för 
fattigvårdsstyrelse att angående fattigvården afgifva stati· 
stisk redogörelse jämlikt de föreskrifter, Vi låt e utfärda, 
dels den 21 påföljande November rörande sättet för åstad
kommande af en kommunal finansstatistik för riket och 
dels den 3 December 1873 beträffande möjligheten och sät
tet att i ett omedelhart sammanhang bearbeta så väl de 
statistiska redogörelserna för fattigpersonalen som ock den 
kommunala finansstatistiken, därunder inbegripen redogörelse 
för de rikets kommuner genom fattigvården tillskyndade 
utgifter; samt därefter ej mindre 18.74 års Riksdag, uppå 
Vår därom gjorda nådiga framställning, anvisat nödiga me
del för utarbetande och utgifvande af statistiska redogörel
ser öfver kommunernas finanser och fattigvård, än ock Vi, 
genom nådig förordning den 17 April 1874, såsom tillägg 
till gällaude kommunalförfattningar stadgat, att, på sätt för 
vederbörande fattigvårdsstyrelser redan funnes föreskrifvet, 
äfven hvmje annan styrelse eller nämnd, som har förvalt
ningen af någon borgerlig eller kyrklig kommuus medel 
eller angelägenheter sig anförtrodd, skall vara pliktig att i 
afseende därå afgifva statistisk redogörelse jämlikt de före· 
skrifter, Vi låte utfärda; så hafven I den 12 i denna må
nad inkommit med slutlig underdånig framställning rörande 
sättet för åvägabringande af ifrågasatta statistiska redo-
görelser. . 

Detta ärende hafve Vi nu i nåder låtit Os~ föredragas 
och därvid funnit godt förordna: 

att, i enlighet med formulär, hvarom här nedan för
mäles, skola hädanefter under hval:je år, räknadt från och 
med 1875, för hvarje kommun i riket af vederbörantle kom
munalmyndigheter och styrelser aBämnas statistiska primär
uppgifter för näst föregående år om dels kommunens fattig
personal och dels kommunens inkomster och utgifter med 
afseende å så väl folkskolans samt kyrkliga och andra iin
damål, för hvilkas tillgodoseende det enligt gällande lag· 
stiftning tillkommer kyrkostämma fltt draga försorg, som 

• 
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ock fattigl-åruens och andra kommunala ämlamål, hl'aroll1 å 
landet kommllnolslämma och i stad stadsfullmäktige eller, 
där sådana. ej finnas, allmän radstllga äger besluta; 

att yid afgih'ande af berörua primäruppgifter de af 
Eder föreslagna formulär dels till statistisk redogörelse fnin 
fattigl'ärdssamhälle, dels till sammallurag af de ii. kyrko
stämma å land eller i stad granskade räkenskaper, dels ock 
till sammandrag af räkenskaper, grnnskade 

a) ä landet af kommunalstämma och 
b) i stad af stadsfullmäktige eller, där sådana ej fin

nas, af allmän rådstuga, skola på försök tills vidare tjäna 
till efterrättelse; 

att, i den mån erfarenheten ådagalägger behof att vid
taga förändringar i omförmälda formulär, Cheferne för Vära 
Ecklesiastik- och Civildepartement skola äga, den förre hvarl 
angår redogörelsen för fattigpersonalen och den senare hvad 
angår de särskilda räkenskapssammandragen, att efter Sta
tistiska Beredningens hörande förordna om erforderliga änd - • 
ringar i nämnda formulär; 

att den statistiska redogörelsen för fattigpersonalen 
skall af vederbörande fattigvårdsstyrelse upprättas och före 
utgängen af Mars månad näst efter redogörelseäret afIämnas 
å landet till länsmannen i orten och i stad till magistraten; 

att sammandraget af de räkenskaper, hvilka granskas 
ii. landet af kommunalstämma och i stad af stadsfullmäktige 
eller, där sildane ej finnas, af allmän rådstuga, skall upp
göras ä landet af ordföranden i kommunalstämma och i stad 
af ordföranden i stadsfullmäktige eller, där sädane ej finnas, 
af magistraten; 

att det i näst föregående punkt omförmälda samman
drag skall senast före den 15 Juni näst efter räkenskaps
året afIämnas å landet till länsmannen i orten och i stad 
af stadsfullmäktiges ordförande till magistraten; samt att i 
stad, hvarest stadsfullmäktige ej finnas och det säledes, en
ligt hvad ofvan blifvit stadgadt, åligger magistraten att 
uppgöra ifrågavarande räkenskapssammandrag, detsamma 
bör vara färdigt före den i förevarande punkt bestämda 
da"'-b' 

• • 
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att i den män ofvan omförmälda statistiska primär
uppgifter till vederbörande länsmän ocb magistrater öfver
lämnas, desse skola äga att, för vinnande af omedelbar rät
telse af ögonskenliga fel och ofullständigheter i berörda 
uppgifter, granska desamma och, efter verkställandet af så
dan granskning, ofördröjligen öfverlämna uppgifterna till 
Vär Befallningsbaf\'ande i länet, som har att skyndsamt in
sända dem till StatistisIm Centralbyrän; 

att det skall åligga Våre Befallningshafvande, hvarje 
inom sitt län, att, sedan de af Eder fått emottaga nödigt 
antal formulärblanketter att af vederbörande kommunalmyn
digheter vid de statistiska primäruppgifternas upprättande 
begagnas, låta genom underlydande tjänstemän, utan sär
skild ersättning till dessa, verkstiLlla vederbörlig utdelning 
af blanketterna; att vaka däröfver, att föreskrifna primiLr
uppgifterna varda vid stadgade tider insamlade; samt att i 
öfrigt lämna Eder den haudriLclming, Rom af skriftväxlingen 
mellan Statistiska Centralbyrän och dc kommunala myndig
heterna kan påkallas; samt 

att så väl ofta omförmälda till Statistiska Centralbyräu 
årligen öfverlämnade statistiska primäruppgifter rörande 
kommunens finanser och fattig värd , som ock de till Värt 
Civildepartement hvarje år inkommande öfversikter af lands
tingens inkomster och utgifter skola af Statistiska Central
byr:\n fpr hvarje år kommunvis, landstiugsvis och liLnsvis 
bearbetas till en fullständig kommunal finansstatistik för 
hela riket, hvilken bör offentliggöras genom tryckning i 
samma format, som vid utgifvandet af öfriga delar af Sve
riges officiella statistik begagnas_ 

Slutligen och dä ett af Eder uppgjord t förslag till 
formulär för liggare eller förteckning öfver dem, som inom 
fattigvårdssamhälle erhålla fattigvårdsunderstöd, funnits er
bjuda anvisning till sådan, för de i § 13 mom_ 1 af nå
diga förordningen angående fattigvården i riket af den 9 
Juni 1871 föreskrifna anteckningar lämplig form, att fördel 
däraf må kunna fattigvårdsstatistiken beredas, hafve Yi, 
utan att påbjuda nämnda formulär till ovillkorligt begag
nan,lc, velat Lärmed i nåder bemyndiga Erler att ej mindre 

• 
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af detsamma, försedt med några upplysaude exempel, i ko· 
lumuerna och med en promemoria för ytterligare vägledning 
under begagnandet, låta på allmän bekostnad trycka en så 
stor upplaga, att exemplar däraf kunna genom Våre Be· 
fallning~hafvandes försorg kostnadsfritt spridas till hvarje 
fatticrvårdssamhälle i riket, än äf,'en i sammanhang därmed " , meddela underrättelse om det pris för VIsst antal tryckark, 
hvartill för begagnande ägnade blanketter till ifrågavarande 
formulär, uppå rekvisition af fattigvårdsstyrelse, kunna i 
hufvudstaden erhållas; ägande, i händelse framdeles vunnen 
erfarenhet påkallar modifikationer af formuläret, Chefen föl' 
Yårt Ecklesiastikdepartement att därom, efter Statistiska 
Beredningens hörande, förordna. 

Meddelande Eder detta till kännedom och efterrättelse 
i hvacl på Eder beror, befalle Vi etc, 

Anm, 2. Kon9l. Bre(!:ct till Che(en (ör Statistiska 
Centralb!Jrån den 12 NOL'ember 187 J, angående tillämpningen 
af en föreskrift i nådiga Brefl'ct den .'30 December 1874 i 
(rrlga om statistiska 1'edogöl'c/SC1' tör kommunernas finanser 
och fattignlrd, lyder sålumla: Oskar etc. Till kännedom 
och efterrättelse i hvad på Eder beror meddele Vi Eder 
härigenom, att i afseende 11 tillämpningen af föreskriften i 
nådiga Brefvet den 30 December 1874, att sammandraget 
af de räkenskaper, hvilka granskas å landet af kommunal· 
stämma och i stad af stadsfullmäktige, skall uppgöras fl lan· 
det af Ordföranden i kommunalstämman och i stad af Ord· 
föranden hos stadsfullmäktige, Vi, af förekommen anledning, 
funnit god t i nåder förordna, att, därest Ordföranden i 
kommunalstämma eller hos stadsfullmäktige ser sig förhind. 
rad fullgöra nämnda föreskrift, han äger att före den 1 
April hvarje år därom göra anmälan hos kommunalstämman 
eller stadsfullmäktige, som i sådant fall hafva att draga 
försorg om sammandragets upprättande och allämnande inom 
föreskrifven tid, Vi befalle etc, 

2. Fattig,-ånlsstyreIRe hör ock, där anmälan göreR, 
att harn bettla?' eller att det vanvå1'das, förskaffa sig uno 
(ll'ITlittelRe om förhällandet och i anledning däraf förfara 

! 

• 

J 

I 
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på Rätt styrelsen finner vara af omständigheterna på. 
kalladt. 

3, Skulle till följd af missviixt eller annan allmän. 
nare olycka sådan inskränkning i eljest vanliga tillfällen 
till erhållande af arbetsförtjänst äga rum, att arbetsföra 
personer utan eget förvållande äfventyra nöd, må fattig. 
vårdsstyrelsen äga att hemställa till fattig,-årc1ssamhiillet 
om vidtagande af dc åtgärder, hvilka däraf må föranledas. 

.. 
14 §. 1. Ar fattigvårdssamhälle fördeladt i rotar, 

skall fattigV<irdsRtyrelsen ej allenast hålla tillsyn cläröf· 
ver, att de siirRkilda rotarne fullgöra h vad dem i afseende 
å fattigvård i allmänhet åligger, utan ock, där i visst fall 
fattigvård, Bom enligt 1 § erfordras, af roten underlåtes, 
och rättelse ej genast efter tillsägelse af fattigvårdRstyrel. 
sen följer, lämna den behöfvande nödig fattigvård och vi· 
dare förfara såsom i 29 § siigs, Enahanda tillsyn och 
förfarande åligger styrelsen i afseende å fattigvård, lwil. 
ken enskild person enligt 34 § sig åtagit, 

2, Uppstår tvist mellan särskilda, till samma fat· 
tigvårdssamhiille hörande rotar angående skyldighet att 
bekosta fattigvård för viss person, tillkommer samhällets 
fattigvårdsstyrelse att tvisten afgöra. 

15 §. 1. Där kommunalnämnd ej utgör fattig· 
vårdsstyrelse, utser fattigvårdssamhälle på landet leda· 
möter i sådan styrelse, mtin eller kvinnor, till det antal, 
ROm med hiinsikt till samhällets vidd och folkmängd er· 
fordras, dock ej mindre än tre; och skola, då \'al af leda· 
möter anställes, jiimvill utses suppleanter i styrelsen till 
halfva antalet af ledamöterna, eller, om dessas antal ej 
är jämnt, till det antal, som är närmast öf,-er hiilften. 

• 

• 
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2. I stad utse~ ledamöter i fattignirdsstyrelse, män 
eller binnor, till det antal, fattign\rd~samhiillet finner 
skiiligt bestämma, dock ej mindre än fem. 

3. I af~eende ii ledamots och suppleants tjänstgii· 
ring~tid och afgång samt rättighet att uppdraget sig af· 
säga, iifyensom beträffandc utchlifmnde från sammantriide 
utan förfall iakttages å landct hmcl om ledamot eller 
suppleant i komDlunalniimnd, och i stad hmd om stads
fullmiiktig giiller* Kyinna, Rom blifYit till ledamot ellcr 
suppleant utsedd, iir lihiil beriittigad att när som helst 
af~äga sig uppdraget. 

4. Är fattigyårdssmnhiillc i rotar fördeladt, utscr 
hyarje rote sin fattigYårdsförestandare iif\'ensom, där rote 
hestämt, att särskild styrel~e för dess fattig\·årdsangelägcn· 
heter skall finnas, tdi eller flere af rotens medlemmar att 
jämte fattigyårdsföreståndaren srldan styrclse utgöra. Kongl. 
FörOl·dn. d. 22 Mars 1889. 

16 §. 1. I fattigvårdssamhälle, hyarest särskild 
fattig\'ardsstyrelse är tillsatt, utser samhället bland stvrel· 
sens ledamöter ordförande och vice ordförande att tjänst. 
göra för den tid, de äro till ledamöter yalde. 

2. Äro både ordförande och vice ordförande hind
rade att styrelsens sammanträde bevista, utser styrelsen 
inom sig ordfö"ande fÖl' tillfället. 

3. Till Konungens Befallningshafvande skall oför, 
dröjligen insändas uppgift på den persons namn och bo
stad, som blifvit yald till ordförande i fattigvårdsstyrelse ; 
och låter Konungens Bcfallningshafvande därom i läns
kungörelse meddela underrättelsc. 

• För uteblifvande ulan giltigt födall tv'-, kronors böter. 
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4. I ~tyrclRC fiir ,'oles fattigy{ml~allgeUigcnheter iir 
fattigvåt'dsfö"eståndoren ordförande. 

17~. l. FattigdnlHKt)'relHc sammantriider tL det 
Ktiille och pfl dc tider, Htyrcl~cn bCHtämmer, och deHsutol\1 
KrL ofta ordföranden finner nihligt, ellcr d{l minRt half\'a 
antalet af styrelRcnK ledamöter diirom gör framRtiillning; 
börande å landet unclerriittclRC om hlif\'anclc Rammantriidc 
offentligen kungiil'UR, d,irPRt ej fråga iiI' om ärende, Rom 
fordrar RkyndRllmmarc hnndHiggning, än att stldant kan 
medhinnas. 

.. 
2. Arende må ickc hOR fattig\'årdsRtyrclRc till afgii-

rande företagaR, Slt \'ida ej flcrc lcdamötcr iin hiilften af 
hela antalct äro tillRtii(les, och hör, där ledamiiterna en, 
dast äro tre, hela antalct tillRtiidesl'Ura. 

::l. Omröstning till beRlut skcr öppet, och tillkom, 
mer hyarje röstande en röst. Äro rösterna å håda sidor 
lika delade, giiller den mcning ordföranden bitriidcr. Val 
skall, där Rå iiskas, förrättaR med slutna Redlar, och Rkiljer 
lotten mellan lika rÖRtetal. 

18 §. 1. Ordförande i fattigd\rdRRtyrelKe på landet 
skall "id sammanträdc föra el/e,' pli eget anS1:0r låta fÖTa 
protokoll, upptagande Rtyrelsens beslut med skälen cliirtill. 
Han ombesöljer sh'iftväxlingen, emottager till stY"elsen 
ankommande skrifvelser och .lJjOt·da ft'amställninga,', an
svarar fÖl' räkenskapernas ordentliga förande, vårdm' 
styrelsens handlingar och håller öfver dem register, allt 
utan annan erRuttning än den godtgörelse, Rom för skrif
materialier, postporto samt skrifnings- och räkenskaps
besvär af fattigvå7'dssa7llhället anslås; ägande ordförandcn 
att för nämnda göromål antaga erforderliga biträden samt, 
när han finner skäligt, dem entlediga. 
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~. H vad bilr lir ~agdt giillcr ock för ordförande i 
fattigvftrdsstyrelse i stad, så framt ej af allmlin rftdstuga 
eller stadsfullmiiktige, diir sådana finna~, annorlunda he
slutes. 

19 §. Hmrje ledamot i fattigYårds~tyrelse ansvarar 
gemensamt med dc öfrigc för de medel, ~t}Telsen under 
sin förvaltning haft, iifl'ensom för de siikerhetshandlingar, 
mot lH'ilkas antaglighet han ej till protokollet gjort an
märkning. Denna ansvarighet fortfar till de8s förl'altnin
gen blifl-it godkiind af fattigntrd~samhiillct eller, om klan
der an~tiilles, af vederbörlig domstol, eller ock till dess natt 
och är efter räkenskapernas afläumande förflutit, utan att 
klander i laga ordning blifl-it anställdt. 

Anm. Fattigvårdsstyrelsens ledamöter ansvara blott en 
hvar gemensamt för de medel, som af dem ornbänderhafvas. 
Der~s ansvarighet sträcker sig sålunda icke till propriean
svanghet, eller att de äro ansvariga en för alla och alla 
för en för de medel, som af dem gemensamt förvaltas. 

20 §. Fattigvårdsföreståndare äfvensom rotestyrelse 
skall ställa sig till efterrättelse, C'j mindre hmd blir ofvan 
om åliggande för fattigl'årdsstyrel8e och dess ordförande 
s~gdt är och i afseende på rotens fattigl'~ird finnes tillämp
lIgt, än ock de särskilda föreskrifter, lwilka beslutet om 
rotefördelningen innehåller eller roten meddelar. 

21 §. De föreskrifter, 80m i 10 14 15 16 17 18 , "", 
19 och 20 §§ liro meddelade, gälla ej för Stockholms 
stad, .. utan .tjäna angående dc ämnen, som i dessa §§ af
ses, forordnmgen angående kommunalstyrelse i Stockholm 
samt den för Stockholms fattigvårdssnämnd gällande in
struktion till efterrättelse. 

• 
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IV. Om hemortsrätt samt om ersättning för lämnad 
fattigvård. 

22 §. I fråga om fattigvård skall svensk medbor
gare, för lwilken behof dllraf uppstår, anses, med nedan 
stadgade undantag, hafva hemortsrätt i det fattigvårds
samhlille, hvarest han senast författningsenligt blifvit eller 
bort mantalsskrifvas. 

Anm. 1. Mantalsskrifningsförordningens den 6 Augusti 
1894 § 3 mom. l, 5, 6 och 7 hafva med ufseende härå föl
jande lydelse: enhvar skall mantalsskrifvas, där han är 
bosatt. Den, som för sig, hustru eller minderårigt barn 
enligt 1 § i Kong!. Förordningen den 9 Juni 1871 af fat
tigvårdssamhälle åtnjuter full försörjning, som ej är tillfäl
lig, mantalskrifves inom fattigvårdssamhället motsvarande 
eller tillhörande distrikt. Den, som i och för arbete eller 
uppdrag af tillfällig beskaffenhet eller i följd af uppdrag, 
lämnadt af Riksdagen, eller eljest å annan ort sig uppehåller, 
må ej af sådau anledning där mautalsskrifvas. Enahanda stad
gande gäller i ufseende å den, som intagits å sjukvårdsin· 
rättning eller förbättrings· eller uppfostringsanstalt utom 
hemorten. Kronoarbetskarl och fånge mantalsskrifvas inom 
det distrikt, i hvars mantalslängd han senast varit uppförd, 
så vida icke under arbets- eller fängelsetiden sådana för
hållanden inträffat., att han på grund däraf bort, därest han 
vistats på fri fot, annorstädes mantalsskrifvas. 

Anm. 2. Öfverföring af hemman från en kommun till 
en annan har ansetts ej medföra förändring i de å hemma
net boende fattighjons hemortsrätt. Kong!. Maj:ts utslag 
d. 16 Mars 1887, d. 13 April 1888, d. 20 Juni 1888 
och d. 30 Nov. 1888. Se Skarin, Sveriges Rikes lag, B. 
sid. 247, och Jur. Arkiv af G. B. A. Holm. 

Anm. 3. Medelst utslag d. 15 Jan. 1896 har Kong!. 
Maj:t förklarat, att mosaisk trosbekännare skall åtnjuta 
fattigvård af den mosaiska församling, till hvilken han 
hörer. . 

• 
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23~. DL'n, ~om j~'llt ~L'xti() ;ir, hl'h;dkr (liil'l'ftL'1' <len 

hL'lllort~rätt han tEt iigdL'. 

24~. 1. Hn~trun har, oberol'nde af ~in alder. Salll/llfl 

hl'mnrbriitt som mal/Ilell. V"nIt'r :iklL'n~knpet gl'IlOll! 
mannl'l1S död eller eljeBt ul'Jllö~t, bd/(lllel' hUHtl'Un dl'n 
hl'111orbriitt, hon nnder iiktcn:-;kapl't sellast iigtll', till de~~ 
annan henne tillkollllller. 

" 

::!. .Akta barn, som lir mil1tlerarigt, har faderns 
eller, tHr han iir död och modern Il·fn'r, 1/I0der;ls hem· 
or!:<riitt, lllen, 0111 Mda fiiriildrarne iiro (löda, den hem· 
ortsriitt, hvilkcn den sist a/lidne rid sin död ägde. 

3. Oäkta milldenll'i!Jt barn har ~all1ma hemort~riitt 
~om 1I10dPrll eller, om hon iiI' död, drn hon senast ägd!'. 

4. \'id den hemortsrätt harn iigel', d,l det fyller 
femton år, bibehålles det till dess det sjillf anna~ er· 
MIler. 

. Anm. Rörande underhållet till häktade personers barn 
mnehålla Kong!. Cirkulären d. 24 Nov. 1837 och d. 17 
Jan. 1854 följande föreskrifter: 

Carl Jo~au etc. S~da~, i allseende till den mängd 
b~rn, som århgen medföljt sma föräldrar till fängelserna och 
dar med d~m. bål~its inneslutna, underdånig framställning 
hos. Oss bhfvlt gjord om angelägenheten af närmare före. 
skriftAr, T' h~ru med sådana barn hädanefter förhållas bör, 
hafve '\ l l nåder funmt godt förordna, att, lDed undantaO' 
af späda barn, hvarom föreskrift i förevarande afseende i 
allmän l.ag redan finnes, och hvilket kommer att fortfarande 
~anda till eft~rrättelse: and~'a barn, tillhörande uti fängelse 
mmana~e foraIdrar, . ej få l fängp,lset föräldrarne medfölja, 
utan bor.:, då ?e lCke upphunnit den ålder, att de anses 
kunna sJalfva sIg försÖlja, samt hvarken deras föräldrar 
eller .andra an.förvanter kunna anskaffa dem utvägar till 
b~rgmng och ej heller på stället finnes allmän barnhu~inrätt. 
nmg, som kan om dem draga försorg, under föräldrarnps 

• 
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fängelsetid vårdas och underhållas af fattigvården i den 
församling, hvilken sådant finnes efter författningarna till· 
höra; och att, därest ej detta genast kan utrönas, Vår Be· 
fallningshafvande bör om barnens underhållande förskottsvis 
på statens bekostnad, af de till fångars vård och underhåll 
anslagna medel, på sätt 80m vid hvarje särskild t tillfälle, 
utan barnens intagande i fängelset lämpligast och med lind· 
rigaste kostnad ske kan, emellertid föranstalta, intill dess 
någon församling blifvit tillförbunden att en sådan under· 
hållsskyldighet fullgöra; skolande den kostnad, som af all· 
männa medel i omförmälda hänseende kan komma att för· 
skottsvis utgå, då af nämnda församling ersättas; men om 
sådant vid llågot tillfälle icke kunnat någon församling 
åläggas, till afskrifning i behörig ordning anmälas. Med· 
delande Eder detta till hehörig kännedom och efterrättelse i 
hvad på Eder ankommer, befalle Vi etc. KongL Cirkuläret 
den 2-! November 1837. 

Oskar etc. Då nu mera å Riksstaten är anvisadt ett 
särskildt anslag för understöd åt sådana fattiga, till hvilkas 
försörjning någon viss församling icke kan förpliktas, hafve 
Vi fuunit skäligt att med ändring af hvad i nädiga brefvet 
den 24 Nov. 1837 är stadgadt därom, att hvad af fång· 
vårdsmedlen bli fvit i så beskaffade fall förskjutet till uno 
derhåll af barn, tillhörande häktade personer, skall i behörig 
ordning till afskrifning anmälas, i stället förordna, att 
sådant förskott bör till ersättning af förstbemälda anslag 
befordras; hvilket Eder till l<ännedom och efterrättelse 

•• 

meddelas; befallande etc. KongL Cirkuläret till Ofverståt· 
hållareämbetet och Konungens Befallningshafvande den 17 
Jan. 1854. 

25 §. Har någon för sig, hustru eller minderårigt 
hal'l1 kommit i bebof af fattigvård enligt 1 § under det 
första kalenderår, för hvilket han, till följd af inflyttning, 
blifvit eller hort hlifva mantalsskrif\'en inom visst fattig' 
vårdssamhälle, eller har den, som med afseende lt tilltiinkt 
inflyttning mantalsskrifvits inom visst fattig\'ånlssamhiille, 

-
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dit rj infl~·ttat, an~e" han icke hafn\ heIllorbriitt i det 
fattigYårds~aIllhälle, inom IlYilket han sålunda hlifvit eller 
bort blifva mantals~krif\"en, utan hchlm('r han den hem· 
orbrätt, han niist diirfiirut iigde. 

Detsamma gäller, där nligon under det första kalen· 
deT<ir, för lwilket han till följd af inflyttning blifvit eller 
hor t hlifm mantnlsskrifvcn inom visst fattignlrdRsamhällc, 
eller under det näst förut gående äret för sig, hustru eller 
minderårigt barn af annat fattigl'iirds"amhiille åtnjutit 
fattigvård. Kong!. Förordn. d. 31 Dec. 189·1. 

26 §. För dem af krigsmanskapet eller af de I'id 
kronans varf eller yerkstiider anställde arbetare eller handt· 
verkare, h,ilka endast till följd af tjänsten mantalsskrifms 
å tjänstgöringsorten , gäller ej denna mantalsskrifning till 
bestämmande af deras hemortsriitt. 

27 §. FattigvårdssamhälleR fördelning i rotar har 
icke i förhällande till annat samhälle im·erkan på fråga 
om hemortsriitt eller däraf beroende ersättning för lämnad 
fattigvård. -

28 §. Ej må någon fö,· äfvelltyret af fmmtida 
fattigvå?·dstunga förmenas ?·ätt att välja vistelseort. 

29 §. 1. Fattigvårdssamhälle, som på grund af 1 § 
lämnat fattigvård åt någon, hvilken inom annat samhälle 
har hemortsrätt, är berättigad t att därför, äfvensom för 
lJegrafningskostnad, om sådan erfordrats, af det senare 
Ramhiillet erhålla ersättning. För utbekommande däraf 
iiger fattigvårdsstyrelsen, som meddelat fattigvården, att, 
med afIämnande af tillgängliga handlingar till upplysning 
om det fattigvårdssamhälle, där den nödställde har hem. 
ortsrätt, samt med anmälan om de förhållanden, af hvilka 

• 
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fattigvård en pilkalla tR, och heRknITcnheten däraf, inom el, 
månad efter den dag, då fattigvården bel'iljades, anställa 
talan hos Konungens Befallningshafvande i länet. För
sittes nämnda tid, skall all rätt till ersättning för fattig
vlird, som liinmas därefter oclt intill dess krafvet anhän
giggöres, anses förfallen. Då erRättningstalan, hvarom nu 
iir nämndt, blifvit väckt, förelägger Konungens Befallnings· 
hafvande, vid liimpligt äfventyr, fattigvårdsstyrelsen i det 
samhiille, mot hvilket talan föres, att inom viss kort tid 
med förklaring inkomma. Uppgifves den nödställde hafva 
hemortsrätt inom fattigvårdssamhälle i annat län, öfver· 
liimnas ärendet till handläggning af Konungens Befallnings· 
hafvande därstädes. Efter skriftväxlingens afslutande och 
sedan ytterligare utredning, där sådan erfordras, försiggått, 
afgöres målet af Konungens Befallningshafvande. Särskild 
tvist emellan fattigvårdssamhällen om det belopp, hvartill 
ersiittning för sådan fattigvård skäligen bör bestämmas, 
skall ock af Konungens Befallningshafvande afgöras. 

Anm. Lasarettsdirektion samt syssloman vid lasarett 
och hospital hafva ansetts äga, enligt fattigvårdsförordningen 
och i där Htadgad ordning, mot fattigvårdssamhälle föra 
talan om ersättning för lämnad sjukvård. Kong!. Maj:ts 
utslag d. 15 Febr. 1881, d. 30 April 1885, d. 23 Nov. 
1888 och d. 12 Dec. 1888. Se Skarin, Sveriges Rikes 
lag, B. sid. 248. 

2. Har fattigvllrdssamhälle tillskyndats kostnad för 
fattigvård, som cnligt 1 § lämnats någon, för hvars för· 
sörjning skyldeman eller annan enskild person eller rotc 
bör ansvara, äger, i den mån fattigvårdsstyrelsen icke fin· 
ner skäl till eftergift, samhiillet att af den, hvilkcn an· 
svarigheten åligger, åtnjuta ersättning för den lämnade 
fattigvården, så ock för hegrafning, där sådan ägt rum. 
r fråga om utsökande af ersiittning, som hiir omförmäles, 
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giillcr i tilllimpliga lIdar ln·ad i 1 IIlOlll. om kraf mot 

vi""t fa ttigdrd""amhiillc är "tadgadt. 

3. Är fattignlnl enligt 1 ~ tilldelad niigon, ll\'ars 
hemortsriitt ej kan utrtina~, eller den, som icke är svensk 
medborgare, och kan ej ho~ PllRkild per~on uttagas ersiitt· 
ning Iör den ko,tnad, ~om föror,akat~ af fattigninlen eller 
af begrnfning, om R~ldan ifnlgakommit, erhäller vederhö
rande fattignlrdRsamhiillE' godtgtil'elRe af Rtaten i den ord· 
ning, hiir neclnn beRtiimmes. 

Prejudikat N:r ,. Uti en den 12 Aug. 1881 till Konun
gens Befallningshafvande i Kristianstads län ingifven och 
därifrån för behörig åtgärd till Konungens B'efallningshaf
vande i Malmöhus län öfverlämnad skrift sökte Matteröds 
sockens fattigvårdsstyrelse, att, enär C. Christiansson hos 
styrelsen anhållit om understöd på den grund, att han så· 
som åldrig och bräcklig vore oförmögen att försörja sig 
själf, samt styrelsen därför sett sig föranlåten att tilldela 
honom 4 kronor för Juni och Juli månader nämnda år, 
men Cbristiansson, ehuru han och hans hustru under en 
lång följd af år varit och ännu vore mantalsskrifna i 
Matteröd på den s. k. lösdrifvareförteckningen, likväl borde 
anses äga bemortsrätt i Hörs socken, hvarest Christiansson 
bott under de senaste 6 eller 8 åren, fattigvårdsstyrelsen i 
sistnämnda socken måtte förpliktas att ersätta berörda un· 
derstöds belopp och hvad Matteröds fattigvårdsstyrelse vi· 
dare kunde komma att till Christiansson utgifva. 

Hörs fattigvårdsstyrelse svarade: såsom varande bräck
lig och oförmögen till strängare arbete hade Christiansson 
idkat handel med korgar och kvastar samt under utöfvan· 
det af denna sin handel visserligen på senare tider stund· 
tals logerat på u ppgifna ställe i Hörs socken men för det 
mesta uppehållit sig i andra socknar. Således yrkades fri. 
kännelse för utgifvunde af fattigunderstöd till Christiansson. 

På begäran af Matteröds fattigvårdsstyrelse hölls med 
Konungens Befallningshafvandes tillåtelse vittnesförbö~ med 
åtskilliga personer inför Västra Göinge h~radsrätt; hvarvid 
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E. Persdotter berättade, att Christiansson under de 4 
eller 5 sista åren ständigt bott hos vittnet i Hör och där· 
för erlagt mänatJig hyresgäld ända till April 1881, då han 
frän kommunalnämnden erUllit befallning att lämna orten; 
men att Cbristiansson, hvilken lifnärt sig genom handel med 
korgar och kvastar m. m., allt emellanåt varit ute på resor 
i andra orter och därvid stundom varit rätt länge borta 
från Hör; att Cbristiansson aldrig varit stadigt hemma hos 
vittnet så länge som en månad; samt att han vid inflyt· 
tandet till vittnet varit alldeles utblottad men efter hand 
skaffat sig åtskilligt husgeråd, som han numera ägde; 

samt andra vittnen sammanstämmande likaledes, att 
Christiansson under flera de senare åren uppehållit sig i 
Hör men ofta varit stadd på resor till andra orter för drif· 
vande af sin handel. 

I en ytterligare förklaring upprepade och utvecklade 
Hörs fattigvårdsstyrelse, hvad den förut yttrat samt erin· 
rade, att Christiansson fortfarande vore mantalsskrifven i 
Matteröd. 

Konungens Be(allningsha(vande i Malmöhus län yttrade 
i utslag d. 28 April 1882, att, enär af handlingarna i målet 
och af vittnesmålen inhämtades, dels att Christiansson, hvil· 
ken, enligt pastors i Färingtofta intyg, vore född därstädes 
d. 16 September 1825, genom vanförhet vore oförmögen att 
sig själf försörja och således måste anses vara i behof af fat· 
tigvård, enligt 1 § i Kong!. Förordn. d. 9 Juni 1871, som 
jämväl blifvit den 1 Augusti 1881 honom tilldelad; dels 
ock att Christiansson under de sist förflutna 5 eller 6 åren 
uppehållit sig inom Hörs socken under sådana omständig· 
heter, att ban bort därstädes mantalsskrifvas; 

förty och då nyssnämnda kommun vore att anse såsom 
Cbristianssons rätta hemort, 

förpliktigades Hörs fattigvårdssamhälle att till Matte· 
röds fattigvårdsstyrelse utgifva ersättning för det understöd, 
som redan blifvit eller framdeles kunde varda Christiansson 
meddelad t med belopp, hvarom i brist af åsämjande finge 
särskildt tvistas. 

Häröfver klagade Hörs fattigvärdsstyrelse. 
T h u n b l a d, Fattigvårdslagarna. 

Christians-
3 
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son hade ej vistats i Hör mer än i andra närliggande sock
nar, fastän han merendels från Hörs järnvägsstation afsändt 
sina produkter till ortens städer. Således bestredes, att 
Hörs församling skulle såsom Christianssons hemort anses. 
I hvad fall som helst hade Matteröds fattigvårdsstyrelse 
saknat anledning tilldela Christiansson understöd, emedan 
hans s. k_ vanförhet eller lamhet icke hindrat honom att 
drifva ett näringsfång, som vid tiden för fattigunderstödets 
mottagande skulle lämnat ett betydligt öfverskott enligt ett 
af två personer utfärdad t intyg. 

I afgifven förklaring anförde Matteröds fattigvårds. 
styrelse: då Christiansson inställde sig hos nyssnämnda 
styrelse, hade han varit trasig och eländig samt skadad i 
ena handen och ena benet och sagt sig vara i saknad af 
medel till sitt uppehälle. Vid sådant förhållande hade sty
relsen, som icke känt, att Christiansson ägde några tillgån
gar, ej kunnat neka honom understöd. 

Kamma/vätten yttrade i utslag den 20 Februari 1883, 
att som jämlikt 11 och 12 §§ i Kongl. Förordningen 
d. 9 Juni 1871 fattigvård skulle sökas hos och, där den 
efter undersökning funnes erforderlig, beviljas af fattig. 
vårdsstyrelsen i det samhälle, inom hvilket den behöfvande 
vistades; 

men Christiansson vid den tid, då ifrågavarande un
derstöd blifvit honom af Matteröds sockens fattigvårdssty. 
relse beviljadt, efter hvad Rtyrelsen själf uppgifvit icke 
varit boende inom Matteröds utan i Hörs socken; 

alltså och då vid sådant förhållande fattigvårdsstyrelsen 
i Hör ej kunde mot sitt bestridande förpliktas att berörda 
understöd ersätta, 

" funne Kamma.rrätt~n med stöd af åberopade lagrum 
afvensom af 29 § l fattIgvårdsförordningen skäligt att, med 
u~pbäf~.ande af. Konungens Befallningshafvandes utslag, be
fTla Hors fattlgvårdss-amhälle från den samhället genom 
samma utslag ålagda erSättningsskyldighet. 

Matteröds fattigvårdsstyrelse fullföljde sin talan hos 
Kongl. Maj :t. Enligt 1 § i 1871 års Kongl. Förordning 
hade understöd bort lämnas till Christiansson, hvars upp-
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gifter om behof vitsordats af hans utmagrade kr~pp och 
trasiga beklädnad. Det hade ej genast kunnat med sakerhet 
utrönas hvar Christiansson ägde hemortsrätt, och då måste 
understÖdet lämnas där det begärdes. Matteröds fattigvårds
styrelse hade iakttagit föreskrifterna i 12 § 2 mom ... samt 
i 29 § fattigvårdsförordningen. Därför begärdes faststallelse 
Il Konungens Befallningshafvandes utslag. . 

Ändringssökandet bestreds af Hörs fattIgvårdsstyrelse, 
som vidhöll förut framställda invändningar. 

Målet föredrogs den 4 Februari 1884 i Högsta Dom
stolen, hvarvid Högsta Domstolen fann skäligt att, med upp
häfvande af Kammarrättens utslag, fastställa Konungens 
Befallningshafvandes i mälet meddelade beslut. (Ur G. B. 
A. Holms juridiska arkiv.) 

Prejudikat N:r 2. Drängen G. Dahlen v~r ~l'~n 18~8 
-83 mantalsskri(ven i Tömevalla socken af Lmkopmgs lan 
men hade under tiden haft anställning i olika socknar, bland 
annat från hösten 1878 till våren:1879 hos inspektor A. Berg· 
ström å Väsby i Ktdlerstads socken. Den 17 Oläobe/' 18S,4 
befann sig Dahlen i ](ulleTs/ads socken oc~ erholl, då for 
sinnessjukdom understöd af socknens fattIgvård.. Då nu 
fräga uppstod, hvilken sockens fattigvärd skulle vIdkannas 
kostnaden för detta understöd, förklarade Konungens . Be(all
ningshajvande i Östel'götlands län, att underhållsskyldIgheten 
åläge 'l'örnevalla (aUigvål·dsstyrp.lse, emedan Dahlen v~re 
mantalsskrifven i denna socken 1883, och behofvet af fattIg-
vård uppstått inom eU ål' efter denna tid. .. 

Kamman'äUen och Högsta Domstolen åter upphafde 
detta utslag, emedan Dahlen i följd af sitt vistande å Väsby 
bort (ör ål'et 1879 (öms i mantal inom Kullerstads . socken. 
Denna senares fattigvård fick alltså bekosta Dahlens un
derhåll. 

Prejudikat N:r 3. Pigan M. L._ Nils~on uttog den 24 
Oktober 1882 prästbevis för afflyttDlng tIll Hedemor.a .men 
intogs den 11 Juni 1883 Il Stockholms stads försörJDl.ngs
inrättning, -på grund af ett af andre stadsl~karen ~fglfv~t 
skriftligt yttrande, däri han vitsordat, att NIlsson tIll tolJd 
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af värk m. m. vore oförmögen att med arbete ~ig förbörja, 
till följd hvaraf hon rekommenderades till intagning å 
nämnda inrättning. Samma hade ock vederbörande roteman 
tillstyrkt. 

Med åberopande af dessa förhållanden sökte Stockholms 
stads fattig"årdsnämnd uti en delt 27 Juni 1883 till Öfver. 
ståtbållareämbetet ingifven och därifrån för laga åtgärd till 
Konungens Befallningshafvande i Kopparbergs län öfverläm. 
Ilad skrift, att Hedemora stad såsom Nilssons försörjnings. 
ort måtte förpliktas ersätta Stockholms fattigvård kostnaden 
för hennes underhåll och vård å omförmälda inrättning efter 
75 öre för dagen från och med intagningsdagen till dess 
hon kunde varda utskrifven eller försörjningsskyldigheten 
af Hedemora kommun öfvertoges. 

Fattigvårdsstyrelsen i Hedemora förklarade: visserligen 
tycktes Nilsson hafva hemortsrätt där i staden; men enär den 
vård hon erhållit lämnats henne å en allmän inrättning, där 
hon enligt läkares intyg blifvit för sjukdom intagen, borde 
enligt 13 § i Kong!. Kung. d. 21 Okt. 1864 icke någon 
ersättning för samma vård utgå. 

r utslag d. 17 Augusti 1883 yttrade sig Konungens 
Befallningshafvande, att ehuru ostridigt vore, det Nilsson i 
Hedemora stad ägde hemortsrätt; 

likväl och som Stockholms stad för underhållande af 
därstädes anordnade sjukvårdsinrättningar uppbure den en. 
ligt Kong!. Kung. d. 26 Augusti 1873 af stadens invånare 
utgående sjukvårdsafgift och således utgjorde särskildt sjuk. 
vårdsdistrikt; 

v~d hvilket förhållande stadens sjukvårdsinrättningar 
voro hkställda med länens lasarett. , 
.... alltså ~ch då, jämlikt 13 § i Kong!. Kung. angående 

forandrade mstruktlOner för direktioner, läkare och sysslo. 
män vid länens lasarett och kurhus den 21 Oktober 1864 
medellö.s p'erson, som inom ett lasarettsdistrikt insjukna~ 
~en tlllhorde annat lasarettsdistrikt, skulle å lasarettet 
mom förstnämnda distrikt njuta underhåll och öfriga sjuk
husförmåner kostnadsfritt, 

samt Nilsson, som föl' sjukdom intagits å försörjnings-
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inrättningen och saknat egna medel, följaktligen skolat där 
erhålla kostnadsfri vård. 

kunde fattigvårdsnämndens i målet förda talan icke 
bifallas_ 

Efter det Stockholms stads fattigvårdsnämnd besvärat 
sig öfver det.ta Konungens Befallningshafvandes utslag och 
Hedemora fattigvårdsstyrelse sig förklarat, yttrade Kam~ar
rätten i utslag den 26 November 1883, att som det I 13 
§ uti ofvan åberopade Kong!. Kung. d. 21 Okt. 1864 före
kommande stadgande om kostnadsfri sjukvård icke ägd.e 
tillämpning i fråga om Stockholms stads allmänna försörJ-
ningsinrättning; ..... 

alltså funne Kammarrätten Jämhkt 29 § I Kong!. For
ordn. angående fattigvården d. 9 Juni 1871 skäligt att, 
med ändring af Konungens Befallningshafvan~es utsla~, 
ålägga fattigvårdsstyrelsen i Hedernora, där. NIlsson. ost1'1-
dig t hade hemortsrätt, då .h~n ~en 11. JUD! .1883 mtogs 
till vård å allmänna försörJnmgsmrättnmgen I Stockholm, 
att ersätta Stockholms kommun kostnaden för hennes un
derhåll å nämnda inrättning efter fordrade 75 öre om dagen 
från och med berörda den 11 Juni och vidare, så länge 
Nilsson varit å försörjningsinrättningen intagen. 

Genom dom d. 8 Sept. 1884 fann Högsta Domstolen 
ej skäl att i Kammarrättens utslag göra ändring. (Ur J ur. 
Arkiv.) 

30 §. 1. Då någon, som af ett fattigvårdssamhälle undfår 
fattigvård enligt l §, har hemortsrätt i annat fattigYårds
~amhälle, äger fattigvårdsstyrelsen i det senare samhället 
hegära hans hemsändande eller därom själf besörja, eller 
ock med begifvande af fattigvårdsstyrelsen i det samhälle, 
hvarest han vistas, låta honom där kvarblifva, i hvilket 
senare fall hans fattigvård besörjes af denna styrelse mot 
ersättning af det samhälle, där han har hemortsrätt. Vill 
denna fattigyårdsstyrelse ej medgifva hans kvarblifvande, 
iir styrelsen herättigad att hemsända honom till det fat-
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tigdr<k~amhiille, i h \-ilket han har hemortsrätt, och att 
af detta saillhiille erhålla godtgörelRe för den skäliga kost
nad, som diiraf föranledes; doek må hemsilndande ej ske, 
innan fattigl'årdsstyrelsen i sistnämnda samhälle lämnats 
tillflille att därmed sjiilf taga befattning, och ej heller äga 
rum, så framt den, hl'ar, hemsändande är i fruga, skulle 
däraf lida till sin hälsa, eller fattigl'ården endast är tillfiillig. 

2. H \'ad i 29 § 2 och 3 mom. är stadgadt om er. 
sättning för fattig\'ård åt dem, som dilr nämnde äro, 
giiller ock om godtgörelse af kostnad för deras hemsändande. 

31 §. 1. Befinnes någon af manskapet vid I'ärf\'ad 
trupp inom armeen eller vid annan afdelning af sjöför
s\'aret än biltsmanshållet, eller någon vid kronans varf 
eller verkstad anställd arbetare eller handtverkare inom 
ett år efter afskedstagandet vara af ålderdom eller ock af 
kropps- eller sinnessjukdom, vanförhet eller lyte, som 
under tjänstetiden ådragits, försatt i så nödställd belägen. 
het, att fattigvård enligt 1 § honom lämnas, ersättes ve
derbörande fattigl'årdssamhälle af staten ej mindre kost
naden för fattigvården, än äfl-en heIIlsändnings- eller be
grafningskostnad, där sådan ifrågakommit. Lag samma 
gäller, då fattigvård enligt 1 § lämnas h ustru eller min
derårigt barn, som däraf är i behof, under det mannen 
eller fadern i tjänst, som här är nämnd, kvarstår eller 
inom ett år efter hans under tjänstetiden inträffade död 
eller inom lika tid efter det han från tjänsten undfick 
afsked, i sistnämnda fall dock endast om mannen eller 
f~.~ern, ~ill följd af ofvan uppgifvet förhållande, enligt 1 § 
sJalf vant eller är i åtnjutande af fattigvård. 

2. Har någon oafbrutet under minst fem år vistats 
utom fattigvårdssamhälle, hvarest han har hemortsrätt 
och har samhället måst vidkännas kostnad till följd af 

, 
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fattigvård, hemsändning eller begrafning, som erfordrats 
för honom själf eller för hans minderåriga barn eller 
hustru, de där jämväl under nämnda tid utom samhället 
oafbrutet vistats; må samhället, så framt det är af fattigvård 
synnerligen betungadt, eller ock den eller de personer, 
hvillm, enligt hvad ofvan sägs, varit borta från samhället, 
under samma tid oafbl'utet vistats utom riket, kunna er
hålla understöd af staten, i den mån för sådant ändamål 
anslagna medel lämna tillgång och Kong!. Maj:t pröfvar 
skäligt. Kong!. Förordn. d. 13 Juli 1887. 

32 §. 1. Ersättning eller understöd af staten enligt 
29, 30 och 31 §§ sökes af vederbörande fattigvårdsstyrelse 
hos Konungens Befallningshafvande för hvarje år inom 
Januari månads utgång det påföljande året; och åligger 
Konungens Befallningshafvande att granska de ansöknin
gar, som inkommit, och före den 15 nästföljande Mars 
dem jämte eget utlåtande till Kong!. Maj:t insända. 

Har fattigvård enligt 1 § lämnats åt någon, som icke 
är svensk eller norsk medborgare, och åstundar härför er
sättning af staten, skall fattigvårdsstyrelsen dessutom, med 
öfverlämnande af tillgängliga handlingar, helst i hufvud
skrift, rörande den nödställdes person, födelseort och hem
ortsrätt jämte de öfriga upplysningar, hvilka genom för
hör med honom eller annorledes kunna erhållas angående 
berörda omständigheter och den tid, som förflutit, sedan 
han lämnade sitt hemland, inom en månad efter den dag, 
då fattigvården beviljades, hos Konungens Befallningshaf
vande göra framställning om den ifrågavarande personens 
hemsändande. Försittes nyssnämnda tid, skall rätt till 
ersättning för fattigvård, som lämnas därefter och intill 
dess framställningen göres, anses förfallen. I fall, där det 
icke enligt särskilda bestämmelser tillkommer Konungens 
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Bcfallning~hafn\llde att afgöra heUlsiindning~fragan, skall 
densamma understiillas Kongl. Maj :ts pröfning. Kong!. 
Förordn. d. 16 Nov. 1889. 

Anm. Genom denna förordning bar Kong!. Cirkuläret d. 
19 Juli 1872 till Kong!. Maj:ts Befallningshafvandena i riket 
angående ryska undersåtar, som intagits il sjukhns eller 
andra välgörenhetsinrättningar, upphört att gälla. Kong!. 
Kung. d. 16 Nov. 1889. 

2. Angaende behandling af frågor om ersättning för 
understöd, som af fattig\"[\l"(l~~amhällen i ett af de förenade 
rikena Sverige och Norge lämnas nödstiillde från det anclra 
riket, gäller hmd ~är~kildt stadgas. "' 

Anm. 1. Kongl. Kung. d. 21 Augusti 1885, angc1ende 
handlingar, som bÖTa bi(ogas ansökningal' om el'sättning a( 
statsmedel (ör (attigrårdskostnadel', hal' (öljande lydelse: 

Vi Oskar etc. göre veterligt: att som vid pröfning af 
ansökningar, hvilka jämlikt 32 § 1 mom. af nådiga för· 
ordningen angående fattigvården d. 9 Juni 187 J blifvit till 
Oss insända, det ofta befunnits, att uppgifter, som varit af 
nöden för bedömande, om och i hvad mån fattigvårds· 
kostnader, för hvilka godtgörelse af allmänna medel blifvit 
begärd, borde af staten ersättas, antingen saknats eller en· 
dast ofullständigt meddelats, hafve Vi funnit god t i nåder 
förordna, att, när ersättning eller understöd af staten enligt 
29, 30 eller 31 §§ af ofvannämnda förordning sökes, vid 
ansökningen böra, förutom hvad som i öfrigt kan erfordras 
till bestyrkande af däri förekommande uppgifter, tillika så 
vid t möjligt fogas följande handlingar: 

1) specificerad räkning å de belopp, för hvilka godt· 
görelse begäres, med angifvande, särskildt för hvarje under
stödstagare, af tiden, då utbetalning skett; skolande räk· 
ningen, där den ej åtföljes af behöriga verifikationer, vara 
till riktigheten styrkt af fattigvårdsstyrelsens ordförande 
eller vederbörande räkenskapsförare; 

2) afskrift af utslag eller annat beslut, som åberopas; 

• Se sid. 59 o. f. 

• 

I 

, 

\ 

• 

I 

4i 

3) äldersbetyg för understödstagare, som är minderårig; ';' 
4) hemortsuppgift angående hvarje i ausökningen afsedd 

understödstagare, för hvilkens fattigvård godtgörelse af stats
medel icke tillförene lämnats; börande denna uppgift, sedan 
understödstagaren blifvit förhörd, i korthet affattas med 
angifvande af hans namn, tid och ort för hans föde~se och 
konfirmation, hans föräldrars namn och samhällsställmng, de 
orter, där understödstagaren vistats, och den tid han å hvarje 
ställe sig uppehållit, om han förut åtnjutit fattigunderstöd 
samt i sådant fall när och hvar, jämte de omständigheter 
i öfrigt, som kunna tjäna till ledning för bedömande af 
hvar han må äga hemortsrätt i fattigvårdshänseende ; 

5) om ansökningen afser person, hvilkens hel~or~srätt 
uppgifves icke hafva kunnat utrönas, redogörelse eJ mmdre 
för de åtgärder, som må hafva bJifvit i sådant syfte vidtagna, än 
äfven för de omständigheter, i följd hvaraf anställda försök 
att utröna hemortsrätten visat sig fruktlösa; samt 

6) om ansökningen grundar sig på berörda förordnin~s 
31 § 2 mom., dels utredning därom att den, som erhållIt 
fattigunderstöd, har hemortsrätt i den kommun, för hvilkens 
räkning understöd af statsmedel sökes, och i sammanhang 
därmed uppgift pä de åtgärder, som må vara vidtagna mot 
andra kommuner, där ifrågavarande person kunnat förmodas 
äga hemortsrätt, dels äfven redogörelse angående fattigvård s
samhällets utgifter under de två sista år, för hvilka upp' 
gifter i sådant hänseende äro tillgängliga.; ~örande si.st. 
nämnda redogörelse för hvartdera året I Siffror utvisa 
samhällets folkmängd, antalet där understödda personer, 
fattigvårdsutgifternas slutsumma och huru stor utdebitering 
på hvarje fyrk eller bevillnings1rrona för fattigvård en er
fordrats, samt i öfrigt vara så affattad, att däraf må kunna 
bedömas i huru hö" grad samhället är af fattigvård betungadt; , I:> • 

och skall, därest vid den i 32 § 1 mom. af fattIg· 
vårdsförordningen föresln'ifna granskning af de till Våre 
Befallningshafvande inkomna ansökningar befinnes, att något 
af hvad här ofvan stadgats ej blifvit behörigen iakttaget, 
underrättelse därom lämnas vederbörande fattigvårdsstyrelse, 
innan ansökningarna till Oss insändas. Det alle etc. 

• Detta Aldersbetyg utfärdas af vede"bömnde pnstorsiimbete. 
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Anm. 2. Kongl. Kung. d. 9 Juni 1871 föreskrifver: 
fattigvärdsstyrelse ä svensk gränsort, hvarest Konungens 
Befallningshafvande icke har sitt säte, äger att föl' under· 
stöd, som af styrelsen meddelas till beredande af nödtorftigt 
uppehälle under högst fjOTton dagars tid ät arbetsföre men 
nödställde svenske medborgare, hvilka af myndighet utom 
riket aflämnas ä svensk gränsort, där de icke hafva sina 
hemvist, söka godtgörelse' pä sätt och i den ordning 32 § 
1 mom. af Kong!. Förordn. d. 9 Juni 1871 bestämmer, 
hvilka ansökningar skola af Konungens Befallningshafvande 
granskas och jämte eget utlätande till Kong!. Maj:t insändas 
inom den i samma mom. stadgade tid. 

V. Om bidrag till fattigvården. 

33 §. Där afkastningen af fattigvårdssamhälles för 
fattigvården afsedda fastigheter och kapital, inflytande 
bötesmedel, kollekter, frivilliga gåfvor och andra sådana 
inkomster icke äro tillräckliga för fattigvårdens bestridande, 
skall hvad därutöfver erfordras fyllas genom tillskott efter 
de grunder, som för kommunalutskylders utgörande i all· 
mänhet äro stadgade. Kong!. FörOl·dn. d. 1 Juni 1883. 

Anm. Genom denna paragraf åsyftas, att bidragen till 
fattigvärdens utgörande skola jämt fördelas efter det fyrktal, 
som enhvar inom fattigvärdssamhäUet har sig åsatt. Med 
tillämpning af denna paragraf har ock Kong!. Maj:t upphäft 
aUa de kommunalstämmobeslut, hvarigenom bestämts, att 
fattigvärden skuUe utgöras olika.- af dem, som äro skyldiga 
att däri deltaga. Dä t. ex. kommuner beslutat, att enhvar 
skulle med husrum och vedbrand förse de pä hans ägor 
boende fattiga, sä hafva dessa beslut säsom stridande emot 
nyssnämnda paragraf upphäfts. 

34 §. Idkas vid fabriks" bruks· eller grufveegendom 
inom fattigvårdssamhälle å landet rörelse af den utsträck· 
ning, att därvid begagnas ett större antal arbetare, som 

! 

I 

, 
I 
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utgöra egna matlag, eller har innehafvare af jord å lan· 
det i sin tjänst antagit statfolk eller å sina ägor upplåtit 
bostad eller plats därtill åt så kallade backstugusittare 
eller inhyseshjon, de där ock utgöra egna matlag; och 
finnes sådant för fattigvårdssamhället medföra väsentligt 
större tunga, än som motsvaras af de bidrag, hvilka en· 
ligt 33 § egendomsinnehafvaren skall lämna, är denne 
pliktig att därutöfvet· utgifva särskildt tillskott. Härom 
må öfverenskommelse emellan fattigvårdsstY1'elsen och 
egendomsinnehafvaren träffas; men, där det ej sker, äger 
Konungens Befallningshafvande, på fattigvårdsstyrelsens 
yrkande, och efter det egendomsinnehafvaren blifvit hörd, 
att pröfva, huruvida denne bör till fattigvårdssamhället 
erlägga särskild årlig afgift, hvilken må bestämmas till 
högst tio riksdaler (kronor) för hvarje sådant matlag. 
Önskar egendomsinnehafvaren hellre åtaga sig enskild an· 
svarighet för den fattigvårdstunga, som af ifrågavarande 
matlag föranledes, är det honom tillåtet, så vida han där· 
till finnes vederhäftig, och åtnjuter han då befrielse från 
ej mindre nämnda särskilda afgift, än äfven hälften af 
den tillskottsafgift, hvarom i 33 § stadgas. Öfverens· 
kommelse eller föreskrift, som här är nämnd, skall gälla 
för en tid af fem år; dock må, så vida fattigvårdssam· 
hället och egendomsinnehafvaren därom åsämjas, öfver· 
enskommeisen eller föreskriften före denna tids utgång 
upphöra att tillämpas. 

Anm. ,. Blädinge församling beslöt pä Decemberstäm· 
man är 1883, att säterierna Oby och Lästa inom nämnda 
församling skulle betala i män af sitt fyrk tal en tredjedel 
mera än den öfriga delen af församlingen, pä grund däraf 
att de, enligt 5 kap. 34 § fattigvärdsförordningen, hade 
mänga statfolk och backstugusittare, hvarför ifrän nämnda 
gårdar voro flera fattighjon, som blefvo till tunga för för· 
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samlingeu. Säteriinnehafvarne klagade, frågan genomgick 
de högre rätterna, och Kong!. Maj:t stadfästade kommunal· 
stämmans beslut. 

Anm. 2. Munsö församling yrkade af samma skäl, att 
arrendatorn af Norrby G. M. Almquist måtte åläggas att, 
utöfver hvad som stadgades i nyssnämnda paragraf, utgifva 
åtta kronor för hvarje matlag af på hans ägor boeude stat· 
folk, backstugusittare och inhyseshjon; men afslogs detta 
kommunens yrkande på grund af att ej visats, det Alm· 
quist mera än de öfriga egendomsinnehah'arne inom kom
munen betungat fattigvården. 

VI. Om fattigvårdssamhälles rätt mot dem, som 
åtnjuta fattigvård; så ock om bettlande. 

35 §. 1. Fattigvårdsstyrelse tillkommer målsmans
och husbonderätt öfver den, som af fattigvårdssamhället 
iltnjuter full försörjning, hvilken ej blott tillfällig är, 
samt husbonderätt ej mindre öfver enhvar, som för sig 
åtnjuter annan fattigvård, än ock öfver den, hvars min
deråriga barn eller hvars hustru enligt 1 § åtnjuter full 
fiirsiiljning, som ej är tillfällig; gällande den målsmans· 
O('h husbonderätt så länge fattigvården fortfar. 

2. Om någon genom lättja eller liknöjdhet ådrager 
Ritt minderåriga barn eller sin hustru sådan nöd, att fat· 
tigvård måste enligt 1 § någon af dem lämnas, skall ban, 
iifven om fattigvården iir tillfällig, stå under fattigvårds· 
styrelsens husbondevälde, till dess den kostnad, fattig· 
vårdssamhället tillskyndats, blifvit godtgjord. Till ena· 
handa påföljd är den förfallen, byars minderåriga barn, 
enligt hvad här nedan sägs, för bettlande anhålles och 
på fattigvårdssamhälles bekostnad hemsändes. 

3. Den fattigvårdsstyrelse tillkommande husbondC'. 
r:itt mii styrelsen fl annan öf\'erlåtn. 

• 

i 
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4. Skulle arbetsför person, som står under fattig
vi\J'dsstyrelses husbondevälde och ej är minderårig, vägra 

att fullgöra arbete, som honom föresättes af styrelsen eller 
annan, å hvilken husbonderätten öfverlåtits, eller eljest 
visa tredska, själfsvåld, oordentlighet eller sturskhet, och 
rättar han sig ej efter styrelsens varning, må styrelsen, 
då hon aktar nödigt, om förhållandet göra anmälan ho~ 
Konungens Befallningshafvande. Visar åter annan, som står 
under fattigvårdsstyrelses husbondevälde, tredska, själfs· 
våld, oordentlighet eller sturskhet, må, om han fyllt fem· 
ton år, hans underhåll för någon tid minskas, och äger, 
om han yngre är, styrelsen låta honom lämpligen aga . 

Anm. Inlands nord re Häradsrätt meddelade den 24 Mars 
1884 utslag, att, enär S. Olsson i Klefva, som brustit åt 
honom förelagd ed, vore lagligen öfvertygad att hafva med 
B. M. Magnusdotter haft samlag å sådan tid, att han kunde 
vara fader till hennes den 7 Oktober 18R2 födde son Nik· 
las Hilmer, han förpliktades att årligen från barnets födelse, 
till dess det uppnått 15 års ålder eller kunde sig själf för
sörja, till Magnusdotter utgifva visst uppfostrings bidrag. 

Fattigvårdsstyrelsen inlämnade till Konungens Befall· 
ningshafvande i Göteborgs och Bohus län en skrift, åtföljd 
dels af nämnda Häradsrätts utslag, dels af fattigvårdssty· 
relsens d. 6 Augusti 1884 hållna protokoll, utvisande, att 
som Olsson icke fullgjort sin skyldighet att enligt Härads· 
rättens utslag betala uppfostringsbidrag till Magnusdotters 
barn, hvilket kommit Norums fattigvård tili last, styrelsen 
till dess sammanträde sist berörda dag utlyst auktion andra 
gången för att få Olsson utlejd i tjänst till den högstbju
dande, äfvensom att O. Nilsson' i Blixeröd då stannat för 
ett anbud af 40 kr. för ett år, räknadt från d. 15 Augu· 
sti 1884 till samma dag 1885, hvilken lön skulle betalas 
till styrelsen, som ägde den förvalta till nödiga gångkläder 
åt Olsson samt till bidrag för barnets uppfostran; och skulle 
afskrift af protokollet ofördröjligen tillställas Olsson med 
förständigande att senast den 15 Augusti 1884 inställa sig 
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i tjänsten vid påföljd, att i annat fall anmälan därom skulle 
ske hos Konungens Befallningshafvande. Olsson delgafs 
nämnda protokoll den 7 Augusti 1884. 

Uti omförmälda skrift anhöll styrelsen, under åbero· 
pande af 35 § 4 mom. i gällande fattigvårdsförordning, att, 
enär Olsson Aj kunde förmås fullgöra sitt åliggande att 
draga försorg om i fråga varande barn, som låge kommu· 
nen till last, och Olsson icke heller ställt sig till efterrät
telse kommunalnämndens föreläggande att inträda i tjänst 
hos Nilsson, samt någon sådan tvångsarbetsanstalt, som i 
6 § 3 mom. eller 9 § 2 mom. i fattigvårdsförordningen 
omtalades, icke funnes i orten, Konungens Befallningshaf· 
vande måtte befordra Olsson till straff efter 42 § 1 mom. 
i nämnda Kongl. Förordning. 

Konungens Befallningshafvande utlät sig i resolution 
den 21 November 1884, &tt, enär den omständigheten, att 
Olsson med Magnusdotter haft samlag å sådan tid, att han 
kunde vara fader till i fråga komna barn och därför af dom
stol dömts att utgifva uppfostringsbidrag, ej kunde, då Olsson 
ej uttryckligen medgifvit sig vara fader till barnet, anses 
berättiga till att i fråga om Olsson tillämpa stadgandena i 
35, 41 och 42 §§ i fattigvårdsförordningen, funnes den af 
styrelsen gjorda anmälan icke till någon åtgärd föranleda. 

Styrelsen fullföljde sin talan hos Kongl. Maj:t. Den 
hade ansett sig äga husbondevälde öfver Olsson, hvilkell 
blifvit dömd att utgifva uppfostringsbidraget men under
lätit fullgöra denna sin skyldighet. 

I afgifven förklaring anmärkte Olsson, att fattigvårds
styrelsen borde anses hafva öfverskridit sin befogenhet, då 
fattigvårdsstyrelsen hvarken hos Konungens Befallningshaf
vande eller hos Kongl. Maj:t visat, att kommunalstyreisen 
anbefallt ofvanberörda åtgärds vidtagande_ Icke heller hade 
fattigvårdsstyrelsen ådagalagt, att den haft några utgifter 
för barnet. Häradsrättens utslag vore icke hos styrelsen 
transporteradt, och det vore icke utredt, att Olsson saknade 
tillgång till de~ ådömda beloppets utgifvande. Således yr
kades, att ändrmgssökandet mll.tte ogillas. 

Enär sådana förhållanden i förevarande fall icke vore 
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för handen, att Olsson lagligen kunde anses hafva kommit 
under fattigvårdsstyrelsens husbondevälde, fann Högsta Dom
stolen ej skäl att i Konungens Befallningshafvandes beslut 
meddela ändring. G. B. A. Holm, Jur. Arkiv, årg. 1885, 
sid. 62. 

36 § 1. Fattigvårdssamhälle är berättigadt att af 
den egendom, som tillhör någon, då han kommer i åt
njutande af fattigvård, eller honom sedermera tillfaller, i 
den mån fattigvårdsstyrelsen icke finner skäl till eftergift, 
erhålla godtgörelse ej mindre för lämnad fattigvård än 
äfven för hemsändnings- eller begrafningskostnad, när så
dan i fråga kommit. 

2. Varder enligt 1 § någon emottagen till full för
sörjning, som ej blott tillfällig är, skall allt, hvad han 
då äger, tillfalla det fattigvårdssamhälle, som bekostar 
fattigvården. 

3. Arbetsförtjänst, som tillkommer någon den tid 
han står under fattigv~rdsstyrelses husbondevälde, må, 
antingen styrelsen begagnar hans arbetskraft eller tillåter 
honom själf däröfver förfoga, användas ej allenast till 
godtgörelse, hvarom i 1 mom. förmäles, utan ock till 
ersättning för fattigvård, hvilken enligt l § lämnats hans 
minderåriga barn eller hans hustru, äfvensom till gäldande 
af hvad han enligt 43 § 2 mom. kan kännas skyldig att 
utgifva för bettlande barns hemsändande. 

37 §. Hvad i 35 och 36 §§ är sagdt om fattig
vårdssamhälle och fattigvårdsstyrelse, gäller ock, där sam
hälle är i rotar fördeladt, för rote och fattigvårdsförestån
dare eller rotestyreise. 

38 §. Hvar som med ord eller åtbörder begär all
mosa af annan än den, hvilken enligt Il § bör anmälan 
om behof af fattigvård emottaga, anses haf va bettlat. 
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39 §. 1. Inom lwarjc faUigvårdssamhälle skall fin· 
nas behöfligt antal tillsyningsmtin, hvilka böra anhålla 
hettlarc och med dem anställa förhör samt i öfrigt förfara 

på Fått i 40 § föreskrif"es. 
2. Fattigdrdsstyrelse tiger att tillsyningsf\'lan antaga 

och, då styrelsen så för godt finner, entlediga; och åtnju' 
ter tillsyningsman för sitt bestyr den aflöning, fattig värds· 
samhället efter förslag af fattigvårdsstyrelsen bestämmer. 

Anm. ,. Dessa tillsyningsmän utses ej å kommunal· 
stämma, utan af fattigvärdsstyrelse ; men där fråga är om 
aflöning för desamma, skall fattigvårdsstyrelse uppgöra för
slag härtill, hvilket förslag underställes kommunalstämmans 
beslut. 

Anm. 2. Rörande tillsyningsmäns åliggande i fråga 
om lösdrifvare, se Lag den 12 Juni 1885 § 15, sid. 92. 

40 §. 1. Anser tillsyningsman anhållen bettlare, som 
fyllt femton år, vara i den nödställda belägenhet, att en
ligt 1. § fattigvård erfordras, skall tillsyningsmannen om 
förhållandet göra anmälan hos fattigvårdsstyrelsen för den 
åtgärd, som yederbör. 

2. Bettlar någon efter fyllda femton år utan att vara 
i den nödställda belägenhet, att fattigvård enligt l § er
fordras, må tillsyningsman, om bettlaren icke har sitt hem
"ist inom det fattigvårdssamhälle, där han anhålles in-, 
ställa honom, å landet, hos ortens kI'onofogde elle1' läns
man och, i stad, hos stadsfiskalen. Har åter anhållen 
bettlare sitt hemvist inom det fattigvårdssamhället, anmä
ler tillsyningsmannen förhållandet hos fattigvårdsstyrel
sen, som, där fattigvård enligt 2 § anses icke böra i 
fråga komma, meddelar bettlaren varning eller ock låter 
inställa honom hos polistjänsteman, som ofvan är nämndt. 
Kong!. Förordn. d. 12 Juni 1885. 

I , 
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3. Anträffas minderårigt barn bettlande inom främ

mande fattigvårdssamhälle, bör tillsyningsmannen ombe
sörja barnets afförande till det fattigvårdssamhälle, hvarest 
barnet har hemortsrätt, eller, om den, hvilken vården om 
barnet åligger, har sitt hemvist inom annat fattigvårds
samhälle, till detta. Är ej då tillförlitligen kändt, till 
hvilken ort barnet sålunda må kunna afföras, bör tillsy
ningsmannen öfverlämna det till fattigvårdsstyrelsen för 
erhållande under tiden af den fattigvård, som nödig pröfvas. 

4. Bettlar minderårigt barn inom fattigvårdssamhälle, 
• 

hvarest den, hvilken vården om barnet åligger, har sitt 
hemvist eller barnet har hemortsrätt, eller är barn till 
följd af bettlande hemsändt till sådant samhälle, bör till
syningsman om förhållandet göra anmälan hos fattigvårds
styrelsen, som lämnar barnet fattigvård, då sådan erford
ras, eller, om behof däraf ej är för handen, och af om
ständigheterna ådagalägges, att bettlandet ej skett på be
fallning eller med tillåtelse af föräldrar eller annan, hvil
ken vården om barnet åligger, varnar barnet samt upp
manar den, som om barnet har vård, att hålla noggrann 

• 

tillsyn öfver detsamma. Varder, sådant oaktadt, bettlan' 
det förnyadt, gör tillsyningsman därom anmälan hos or
tens polismyndighet, 80m då må förordna, att barnet af 
föräldrar eller annan, under hvars vård och lydnad det 
står, med aga hemma i huset rättas skall. 

5. Har minderårigt barn bettlat på befallning eller 
med tillåtelse af föräldrar eller annan, som är skyldig att 
om barnet taga vård, må fattigvårdsstyrelse antingen varna 
den, som bettlandet befallt eller tillåtit, eller ock låta in
ställa honom, å landet, hos ortens kronofogde eller länsman 
och, i stad, hos stadsfiskalen. Kongl. Förordn. d. 12 

Juni 1885. 
Thunblacl) FafUgvtÄJ'dslagarua. 4 
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Anm. Römnde lltliindska bettlares behandling gäller ne
danstående Kongl. Jlaj:ts Cirkulär d. 28 Maj 1886: 

Vi Oskar etc. Sedan till följd af Lagen d. 12 Juni 
1885 nya bestämmelser i fråga om lösdrifvares behandling 
från och med nästlidne Oktober månads börja.n blifvit till 
efterlefnad gäll~nde, hafve Vi, som funnit af behof påkal. 
l~dt, att särskIlda föreskrifter meddelas angående behand· 
lIngen af utländingar, hvilka här i riket beträdas med lös· 
drifveri, förordnat, att därest utländsk man eller kvinna 
här i riket beträdes med lösdrifveri, eller genom bettlande 
eller sådan förseelse, som omförmäles i 40 § 5 mom. af 
Kongl. Förordn. d. 9 Jnni 1871 angående fattigvården, så· 
dant nä.mnda moment .lyder genom Kongl. Förordningell d. 
12. J um 188~, gör sIg förfallen till behandling såsom lös· 
dnfvare, må, l händelse det land, till hvilket den ifrågava· 
rande personen står i undersåtligt förhållande, är så beläget, 
att han eller hon kan dit befordras, utan att nnder vägen 
behöfv~ uppehålla sig å .. aunat lands område, Konungens 
Befallmngshafvande eller Ofverståthållareämbetet draga för· 
sorg därom att personen på lämpligt sätt varder till sitt 
hemland återsänd, sedan underrättelse därom dock förut med· 
delats vederbörande myndighet å det ställe i nämnda land 
dit personen först ankommer, men att i annan händelse ä~ 
nu är nämndt, äfvensom ifall det icke med full tillförlit. 
lighet kan utredas, hvilket land personen tillhör, frågan om 
h~ns ~ller .~ennes behandling sk.all till Kong!. Maj:ts pröf. 
nlDg ofverlamnas och personen l afbidan därå i häkte för· 
varas; att med norsk undersåte skall i ifrågavarande fall för. 
faras p~ ena?a~da sätt, som i afseende å utländing här 
o!van foresknfVlts; och att, hvad . angår lösdrifvare och 
tJgg~re, som äro ryska eller finska undersåtar, den i an· 
lednlDg af e~ emellan Oss och Kejsaren af Ryssland afslu. 
tad konventIOn utfärdade kungörelse den 16 April 1861 
fortfarande skall tillämpas. 

4.1 §. 1. Inställes hos polistjänsteman någon, hvil. 
ken gjort sig skyldig till förseelse, som i 40 § 2 eller 5 
mom. Rägs, varde med honom förfaret på sätt i afseende 
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å lösdl·ifvare är Sk'tdgadt i lagen angående lösdrifvares 

behandling. 
2. Har någon gjort sig skyldig till förseelse, som i 

35 § 4 mom. silgs, och varder förhållandet hos Konun· 
genR Befallningshafvande anmäldt, må, efter förhör inför 
Konungens Befallningshafvande eller enligt dess förord· 
nande vid domstol i orten, Konungens Befallningshafvande 
ålägga honom tvångsarbete eller, då mildrande omstän· . 
digheter förekomma, låta vid varning bero. Kongl. Förorcln. 

d. 12 Juni 1885. 

42 §. Pröfvar Konungens Befallningshafvande skii· 
ligt ålägga den, som mot 35 § 4 mom. sig förbrutit, 
tvångsarbete, skall tiden därför bestämmas till minst en 
och högst sex månader; börande arbetet förrättas i all· 
män tvångsarbetsanstalt eller ock i sådan, under offentlig 
myndighets tillsyn ställd arbetsanstalt, som i 6 § 3 mom. 
eller 9 § 2 mom. omförmäles, där dess stadgar det med· 
gifva. Finnes ej sådan arbetsanstalt, skall han hållas lika 
lång tid i länsfängelse eller kronohäkte till det arbete, 
Rom kan vara att tillgå. Kongl. Förordn. d. 12 Juni 1885. 

43 §. 1. Hemsändes bettlare från fattigvårdssam· 
hälle, hvarest han anhållits och enligt 1 § undfått fattig
vård, gäller om ersättning för forslingskostnaden, hvad 
ofvan är stadgadt i afseende på ersättning för hemsän· 
dande af den, hvilken kommit i åtnjutande af sådan fat· 

tigvård. 
2. Har minderårigt barn blifvit för bettlande anhål· 

let inom främmande fattigvårdssamhälle och därifrån af 
tillsyningsman hemsändt, skall den kostnad, som därvid 
af omständigheterna oundgängligen påkallats, gäldas af 
det fattigvårdssamhälle, hvarest barnet har hemortsriitt, 

• 
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dock med rättighet för samhället till ersättning af den, 
lwilken "<lrden om barnet aligger; och utsökes ersättnin
gen på siitt om kruf för liimnad fattigvård stadgas. Är 
sistnämnda samhälle fördeladt i rotar och hör barnet i 
fattig\'ardshänseende till någon af dessa, skall roten godt
göra samhället hmd detsamma utgif\'it, och äger roten 
samma rätt till ersättning, som här ofvan blifvit samhiil
let lämnad. 

3. Varder någon enligt 40 § 2 eller 5 mom. af 
fattigvårdsstyrelse hos polistjänsteman instiilld, bestrides 
kostnaden därför af fattigdird,qsamhället. Kongl. Förordn. 
den 12 Juni 1885. 

4. Utom i de fall, som i 1, 2 och 3 mom. nämnda 
liro, skall all kostnad för bettlares forsling gäldas af staten. 

44 § har upphört att gälla genom Kongl. Förordn. 
d. 12 Juni 1885. 

45 §. Till förekommande af bettlande skola krono
och stadsbetjänte själfve använda all uppmärksamhet samt, 
f\åvida på dem kan bero, lämna fattigvårdsstyrelse och 
tillsyningsman den handräckning, som påkallas. 

VII. Om klagan i fattigvårdsärenden. 

46 §. 1. Är någon missnöjd med fattigvårdsstyrel
ses beslut, hvarigenom sökt fattigvård blifvit helt och 
hållet eller till någon del vägrad, må han hos fattigvårds
stYl'elsens ordförande begära, att beslutet underställes 
fattigvårdssamhällets lJröfning; och skall, då sådan be 
gäran blifvit gjord, styrelsens ordförande ofördröjligen in
sända beslutet jämte de till saken hörande handlingar till 
kOlllmunalstämmans, magistratens eller stadsfullmäktiges 

l 
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ordförande, hvilken det åligger att inför vederbörande an
mäla ärendet så skyndsamt, som omständigheterna på
kalla. 

2. Vill fattigvårdssamhälle uppdraga pröfning, som 
i l mom. sägs, åt särskild nämnd, skall beslutet därom, 
hvilket jämväl bör innehålla föreskrifter angående nämn
dens sammansättning och verksamhet, anmälas hos Ko
nungens Befallningshafvande, som detsamma antingen oför
ändradt faststiiller eller på skäl, som skola anföras, ogillar. 
Har beslutet blifvit fastställdt och särskild nämnd kom
mit till stånd, gäller om dess ordförande hvad angående 
kommunalstämmas, magistrats och stadsfullmäktiges ord
förande i l mom. är föreskrifvet. 

3. Öfver kommunalstämmas, kommunalfullmäktiges, 
allmän rådstugas, stadsfullmäktiges eller särskild nämnds 
beslut angående sökt fattigvård må besvär ej anföras i 
annat fall, än att klaganden tilltror sig kunna visa, att 
beslutet ej i laga ordning tillkommit; och gäller för så
dan klagan, äfvensom för talans fullföljd mot annat af 
kommunalstämma, kommunalfullmäktige, allmän rådstuga 
eller stadsfullmäktige meddelad t beslut i fattigvårdsmål 
hvad i kommunallagarna sägs om besvär öfver dessa 
myndigheters beslut i andra kommunens angelägenheter. 

4. Genom hvad i denna § stadgadt blifvit är Ko
nungens Befallningshafvande, som har till ämbetsp.likt 
att vaka öfver fattigvårdens behöriga handhafvande, Icke 
betaget att tillhålla det fattigvårdssamhälle, som underlåter 
lämna fattigvård, då sådan enligt l § för viss person er
fordras, att sin skyldighet fullgöra. 

Anm. Enligt meddeladt utslag d. 30 Mars 1881 har 
Kong!. Maj:t förklarat, att klagan öfver .. Konunge~s .. Befall
ningshafvalldes beslut, hvarigellom ansokan om alaggande 
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för fattigvål'dsstyrelse att tilldela understöd afslagit~, ej må, 
emot grunderna till 48 § fattigvårdsförordnrngen, föras. 

47 §. Öf"er fattig"årdsstyrelses beslut, som enligt 
46 § l mom. tillhör fattigvårdssamhällets pröfning och 
icke heller angår annan förvaltningsfråga, ·för hyars be· 
handling fattigvårdsstyrelsen jämlikt de i denna förord· 

ning eller i kommunallagarna gifna föreskrifter är endast 
inför fattigvårdssamhället ansmrig, må besvär anföras hos 
Konungens Befallningshafvande. Besvären ingifvas innan 
klockan tolf å trettionde dagen efter det klaganden af be· 
slutet erhöll del, den dagen oräknad, då sådant skedde; 
och åligger klaganden att ej allenast vid besvären foga 
det öfyerklagade beslutet och bevis om dagen, då beslutet 
delgafs, utan äfven inom fjorton dagar efter besvärstidens 
utgång till fattigvårdsstyrelsen atlämna diariibevis däröf· 
ver att han sig besvärat. Försummas något af hvad så· 
lunda blifvit föreskrifvet, må beslutet gå i verkställighet. 

Anm. 1. Genom Kongl. FÖI·ordn. d. 12 Juni 1885 an
g~nde .,·ätt (Öl' partel' i kommunala mål och vissa (~ttig. 
val'dsmal a~~ med po~ten ins~ll~a besväTsskri(ter och öfri,qa 
handhng.al· ar foresknfvet, att l mål, som behandlas enligt 
Forordnmgarna den 21 Mars 1862 om kommunalstyrelse på 
landet, om kommunalstyrelse i stad, om kyrkostämma samt 
kyrkoråd och skolråd och om landsting, den 23 Maj 1862 
om kommunalstyrelse i Stockholm, den 20 November 1863 
om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd i Stockholm 
den 9 Juni 1871 angående fattigvården och den 5 Maj 
1882 angående kyrkofullmäktige och kyrkonämnd i Göte
~or.g, det må v.ara pa:t tillåtet att under iakttagande för 
ofngt. af v~derborbg tId och ordning, på eget älventYl' till 
m!ndIghet ms~nda besvär och andra handlingar i betaldt 
b~ ef m~d allmanna posten, ägande detta dock icke tillämp. 
mng! da hos Kong!. Maj:t sökes ändring enligt 49 § i för. 
ordmngen angående fattigvården.* 

• Hum 49 § i fattigvårdsrorol'duiugen ur ändrad, se sid. 57 . 
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Anm. 2. Genom Kongl. Kung. d. 12 Juni 1885 aln 
skyldighet (Öl' vederbörande tjänstemän att till Pal·t ö(vel'sända 
dial'iibevis är (öl'eskl'i(vet, att, då handling sålunda inkom· 
mit, det skall åligga den tjänsteman, som är satt att mot· 
taga inkommande handlingar, att, såvida begäran fram
ställts samt fullständig adress blifven uppgifven och nödiga 
pänningar till lösen och stämpel samt därutöfver, till godt· 
görelse åt tjänstemannen för porto med mera, femtio öre 
bifogats, ofördröjligen enligt den uppgifna adressen öfver
sända bevis om handlingens mottagande och tiden därför. 

Anm. 3. I afseende å skyldigheten att inom viss tid 
lämna diariibevis öfver anförda besvär, synes Kong!. Maj:t 
alltid hafva följt den uppfattning, att försummelsen icke 
har annan följd, än att beslutet må gå i verkställighet. Då 
en Konungens Befallningshafvande ansåg den, som försum· 
mat a.flämna diariibevis, därigenom hafva försuttit sin talan, 
och därför icke inlät sig i saklig pröfning af de i ett mål 
anförda besvär, så återförvisade Kong!. Maj:t målet, .då 
för slik försummelse ingenstädes funnes stadgad den påföljd 
att besvären i ty fall icke få komma under pröfning. C. 
G. Hammarskjöld. 

48 §. 1. Fattigvårdssamhälle, som är missnöjdt 

med åtgärd, hvilken, på sätt i 46 § 4 mom. sägs, Ko
nungens Befallningshafvande funnit nödigt be~luta, må 
däröfver hos Kammarrätten anföra besvär, hvilka innan 
klockan tolf å trettionde dagen efter den, då klaganden 
af beslutet erhöll del, den dagen likväl oräknad, skola 
aflämnas till Konungens Befallningshafvande, som öfver 
besvären infordrar vederbörandes förklaring och, sedan den 
inkommit, till Kammarrätten insänder samtliga till målet 
hörande handlingar jämte eget utlåtande. 

Lag samma gäller för fullföljd af klagan öfver Ko· 
nungens Befallningshafvandes beslut i tvist mellan fattig· 
vårdssamhällen, rotar eller enskilde i fråga om viss per· 
~ons fattigvård eller hemortsriitt eller om ersättning för 
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kostnad, som af hans fattigvård, hemsändande eller be
grafning förorsakat8_ Är i detta fall beslutet meddelad t 
af Konungens Befallningshaf,'ande i annat län, än det 
klaganden tillbör, må besvären, om klaganden hellre så 
vill, inom ofyan stadgade tid ingif,-as bos Konungens 
Befallningsbafnmde i sistnämnda län, hvilken det åligger 
att skyndsamt öfver~ända dem till den Konungens Befall
ningshafmnde, som meddelat beslutet, för att vidare i 
föreskrifven ordning behandlas_ 

2. I andra fattigvårdsärenden, med undantag af mål, 
som i 50 § omförmälas, skall för klagan öfyer Konungens 
Befallningsbafmndes beslut iakttagas hvad kommunalla
garna rörande kommunalangelägenbeter bestämma, där ieke 
för vissa frågor annan ordning uttryckligen stadgad är. 

3. Har mål, som rör viss perRons hemortsrätt och 
fattigvårdssambälles däraf ber~ende anspråk på godtgörelse 
för hans fattigvård, föreyarit hos Konungens Befallnings
hafvande i särskilda län, och anföras besvär öfver det i 
bufvudsaken sist meddelade utslag, då må ock i samman
hang därmed klagan föras öfver annat dessförinnan i må
let gifvet beslut och sådant beslut cj utgöra hinder för 
sakens pröfning i dess helhet. 

4. Beslut om åtgärd, som i 46 § 4 mom. sägs, 
skall genast befordras till verkställighet utan afbidan af 
besvärstidens utgång eller anförda besvärs pröfning_ Kongl. 
Kung_ d. 11 Febr. 1881. 

" A~m. ,. Genom Kong!. Kung. d. 9 Oktober 1891 är 
foresknfvet, att utslag i fattigvårdsmål af sådan beskaffen
het, som. omförmäles i 48 § 1 m~m. af Förordningen angå
ende f~ttJgvården den 9 Juni 1871, sådant berörda moment 
lyder l Kungörelsen den 11 Februari 1881, skall skynd
samt af Konu~.?ens Befalln.ing~hafvande genom magistraters 
eller kronobetJantes och fJärdlDgsmäns handräckning del. 

l 
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gifvas, förutom sökande och klagande, jämväl förklarande i 
de fall, då antingen genom utslaget försörjnings- eller er
sättningsskyldighet honom ådömts, eller ock målet af honom 
såsom sökande först anhängiggjorts, samt att bevis om del· 
gifningen skall af Konungens Befallningshafvande veder· 
börande vid anfordran tillhandahållas. 

Anm. 2. Enligt Kong!. Maj:ts och Rikets Kammar
rätts Kungörelse den 29 Oktober 1875 må ej klagande 
parter i mål, som afses i § 48 mom. 1 af Kong!. Förord
ningen den 9 Juni 1871 angående fattigvården, omedelbaj·t 
till Kammarrätten ingifva sina besvär, vid äfventyr att må
len ej varda till pri\fning upptagna. 

49 §. Öfver Kammarrättens beslut i fattigvårdsären
den må ej klagan föras. Lag d. 18 Maj 1894, som trädt 
i kraft den 1 Januari 1895. 

50 §. Den, som vill söka ändring i Konungens Be
fallningshafvandes utslag i mål rörande sådan förseelse, 
som i 35 § 4 mom. nämnd är, vare skyldig att inom 
åttonde dagen efter det han af utslaget jämtc därå tecknad 
besvärshänvisning erhållit del, den oräknad då delgifvandet 
skedde, sina till Konungen ställda underdåniga besvär in
gifva hos Konungens Befallningshafvande ; och förfares 
vidare med besvären såsom i lagen angående lösdrifvares 
behandling sägs i fråga om besvär emot utslag, h varige
nom lösdrifvare blifvit till tvångsarbete dömd. Kongl. 
Förordn. d. 12 Juni 1885. 

Anm. ,. Jämlikt Kong!. Cirkuläret d. 1 April 1790 
åligger det den klagande att vid besvären till Kong!. Maj:t 
bifoga behörigen styrkt bevis, vid hvad tid han undfått del 
af det utslag, hvaröfver han klagar. 

Anm. 2. De i denna § omförmälda besvär och dithö
rande handlingar få ej med allmänna posten insändas. 
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VIII. 
.. 
Ofvergaende stadgande. 

51 §. Denna förordning skall tjlillU till efterrättelse 
från och Jlled den 1 Novemher 1871; dock kommer hvad 
ang,iende hemortsrätt stadgats icke att tillämpas i fråga 
om behof af fattigvård, som dessförinnan hlifvit anmäldt , 
utan hör i afseende därå iakttagas hmc! hittills varit före
skrif,-ct; och skola de mttl, som före sagda tid blifvit af 
fattigyårds~tyrelse eller ämbetsmYlldighct afgjorda, i hiill
del,e af llndringssökande fullföljas i hittills stadgade 
ordning. 

Det alle etc. 

I 
• 

• 
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Rörande tillämpningen af 2 mom. i 32 § af 
Fattigvårdsförordningen giilla efterföljande, med A till G 
betecknade Kong!. Ma.j:ts i ämnet utgifna författningar. 

A) Kongl. Förordn. d. 15 Februari 1855, angående be
handlingen af frågor om ersättning för understöd, som af 
fatfigvårdssamhäl/en i ett af de förenade rikena Sverige och 

Norge lämnas nödlidande personer från det andra riket. 

Vi Oskar ete. göre veterligt: att Vi, angående lie
handlingen af frågor om ersättning för understöd, som af 
fattigvårdssamhällen i ett af de förenade konungarikena 
Sverige och Norge varda nödlidande personer från det an
dra riket lämnade, funnit godt i nåder stadga som följer: 

1 §. Fattig"årdssamhälle i det ena riket, som, efter 
där giillande stadgar om fattigvården, föranlåtes lämna till
fälligt understöd å t någon till detta samhälle i fattigvårds
hänseende icke hörande person från det andra riket, eller 
liekosta sådan perRons begrafning, utan att godtgörelse 
därför kan, med tillämpning af samma författningar, en
Rkild person eller annat fattigvårdssamhälle inom det rike, 
där understödet lämnats, åläggas, vare berättigadt att 
undfå ersättning i den ordning här nedan stadgas. 

2 §. För undfilende af den i föregående § afsedda 
ersättning, ftligger det fattigvårdsstyrelsen att inom en 
månad från den tid, då fattig\'årdsbidraget för~t utgaf~, 
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eller, om sjukdom gifvit anledning till fortfarande under. 
stöd, så snart denna anledning upphört, i stad hos polis. 
styrelsen och å landet hos kronofogden sitt anspråk, med 
företeende af inhämtade upplysningar om den person, för 
hvilken bidraget utgif\its, skriftligen anmäla. Försummas 
detta, yare fattigYårdssam hället ej berättigadt till ersätt. 
ning för längre tid än en månad före fullgörandet. 

3 §. Därest icke någon för begagnande af förrbe
mälda personers arbetskraft, eller af annan anledning, 
åtager sig att den äskade erRättningen gälda, skall den 
polismyndighet, hos h,ilken ersättningsanspråket enligt § 
2 blif,it anmäldt, ofördröjligen ej allenast, då sådant ske 
kan, förpassa personen. till dess hemort och, ehvad resan 
sker till fots eller med skjuts, därefter lämpad resekostnad 
förskjuta, dock ej för längre väg än till den å andra si· 
dan om riksgränsen närmast befintliga polismyndighet, 
som vidare har att med personen författningsenligt förfara; 
utan ock till den ämbetsmyndighet, som har att upptaga 
tvister om fattigvårdsbidrag af det samhälle, där under. 
stödet utgått, nämligen i Sverige Kongl. Maj:ts Befall
ningshafvande och i Norge Stiftsdirektionen, uppgifva det 
belopp af fattigvårdsbidrag, som bör ersättas, samt därvid 
meddela de handlingar och andra inhämtade upplysningar, 
som för ersättningsfrågans pröfning erfordras. 

4 §. Bemälde ämbetsmyndighet skall sedermera 
skyndsamIigen, efter handlingarnas granskning, dels hos 
chefen för det departement, som har att handlägga frågor 
om. fattigv~rd, göra framställning om den ersättning för 
fathgv~rdsbldrag, som efter stadgade grunder utgå bör, 
dels hll den ämbetsmyndighet i andra riket till hvars 
behandling frågan om vederbörande fattigvårdssamhälles 
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förpliktande till ersättnings gäldande hörer, nämligen i 
Sverige Kongl. Maj:ts Befallningshafvande och i Norge 
Stiftsdirektionen, räkning å fordringsbeloppet, jämte till· 
hörande handlingar, öfversända; börande därefter departe
mentschefen föranstalta, att ersättningen varder af de för 
departementet därtill disponibla statsmedel, såsom förskott 
för det andra rikets statskassa, utbetald, samt Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande eller Stiftsdirektionen, efter räknin· 
gens erhållande, vidtaga erforderliga åtgärder för statskas
sans godtgörande af det fattigvårdssamhälle, som därtill 
efter författningarna kan anses förbundet!' 

5 §. Öfver hvad som, enligt förestående §, blifvit 
förskjutet af allmänna medel i det ena riket skall, för 
hvarje år, räkning, upptagande de däri omförmälda per
sonernas uppgifna försöljningsOTter, upprättas och, innan 
påföljande årets utgång, öfversändas till det departement 

• 

i andra riket, som med fattigvårdsärenden har befattning. 
Sedan dessa räkningar ingått och blifvit behörigen grans· 
kade, uppgöres ömsesidig likvid rikena emellan, hvarefter 
den fordran, som för endera statskassan uppkommer, skall 
af den andra gäldas. 

6 §. Resekostnad, som enligt 3 § af polismyndig' 
het i ettdera riket förskjutits, godtgöres i den ordning, där 
gällande författningar angående dylik kostnad stadga, utan 
att för hvad, som i sådant hänseende af allmänna medel 
utbetalas, ersättning från det andra riket äger rum. 

Det alle etc. 

.. Hum denna § blifvit lindrad, se nästföljande Kong!. Kungörelse 

B) d. 11 Maj 1877. 



62 Ti/llimp" i"g nf ! mOln. " 3! e nf F"'li(/l·(I,.tl.~f"i.ordllill!lr> •. 

B) Kongl. Kung. d. 11 Maj 1877 om ändring i Kongl. 

Förordningen d. 15 Febr. 1855 angående behandlingen af 

frågor om ersättning för understöd, som af fattigvårdssam

hällen i ett af de förenade rikena Sverige och Norge lämnas 

nödlidande personer från det andra riket. 

Vi O~kar etc. göre veterligt: att Vi, med godkiinnande 
af Rik~dagens beslut, att all kostnad för tillfällig sjuk
vård, Bom medellös sven~k undersåte erhåller å sjuk
vårdsillräitllillg i Norge, skall af statsmedel gäldas, fun· 
nit /o'(O(lt i nåder förordna, att då, på grund af stadgandet 
i § 4 af Förordningen den 15 Februari 1855 angående 
behandlingen af frågor om ersättning för understöd, som 
af fattig\'årdssamhällen i ett af de förenade rikena Sverige 
och Norge lämnas nödlidande personer från det andra 
riket, Vår vederb~rande Befallningshafvande från Stifts· 
direktion i Norge fått sig tillsänd räkning å fordringsbe· 
lopp för slik sjukvå7'd jämte tillhörande handlingar, Vår 
Befallningshafvande hädanefter icke skall vidtaga någon 
åtgärd för fordringsbeloppets utkräfvande af det fattig
värdRsamhälle, hvarest understödstagaren har sin hemort, 
utan i stället insända handlingarna till Vårt Ecklesiastik· 
departement för beloppets godtgörande af statsmedel. 

Det alle etc. 

C) Kongl. Kung. d. 29 Oktober 1886, angående vissa 
föreskrifter i afseende på behandlingen af frågor om ersätt
ning för understöd, som af fattigvårdssamhällen i ett af de 
förenade rikena Sverige och Norge lämnas nödlidande perso
ner från det andra riket. 

Vi Oskar etc. göre veterligt: att Vi, som ansett ytter
ligare föreskrifter erforderliga i afseende på behandlingen 
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af frågor om ersättning för understöd, som af fattigvårds· 
samhiillen i ett af de förenade rikena Sverige oeh Norge 
lämnas nödställda personer från det andra riket, funnit 
god t att, med upphäfvande af de genom nådiga cirkuläret 
den 10 Januari 1857 och nådiga brefvet samma dag till 
Vår och Rikets Kammarrätt i detta ämne meddelade be· 

stiimmelser, förordna 80m följer: 

1 §. Då på grund af stadgandet i 4 § af Förord
ningen den 15 Februari 1855, angående behandlingen af 
frågor om ersättning för understöd, som af fattigvål'ds· 
samhällen i ett af dc förenade rikena Sverige oeh Norgo 
lämnats nödlidande personer från det andra riket, Kongl. 
Maj :ts vederbörande Befallningshafvande från Stiftsrlirck· 
tionen i Norge fått sig tillsänd räkning å fordringsbelopp 
för tillfällig sjukvård, som medellös svensk undersåte er· 
hållit ii, sjukvårdsinrättning i Norge, jämte tillhömnde 
handlingar, skall, när genom handlingarna icke behörigen 
styrkes, att understödstagaren iir svensk undersåte och me· 
dellös, samt, därest sjukvården i Norge för honom upp
hört, att han blifvit enligt nämnda förordnings 3 § för· 
passad till sin hemort eller att hinder därför mött, Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande föranstalta om erforderlig ut· 
redning i dessa hänseenden, innan handlingarna jämlikt 
föreskriften i Kongl. Kungörelsen den 11 Maj 1877, om 
ändring af samma förordning, insändas till Kongl. Eckle· 

siastikdepartementet. 

2 §. Hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande af ve· 
derbörande norsk myndighet enligt ofvan berörda förord· 
ning framställd t anspråk på ersättning för annat understöd 
än sådan sjukvård, sQm förut är nämnd, oeh därmed 
sammanhängande utgift, såsom för begrafning, niir under· 
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stödstagaren aflidit å sjukvårdsinrättningen, skall, under 
iakttagande af de i samma förordning meddelade bestäm· 
melser, i öfrigt handläggas på sätt i gällande förordning 
angående fattigvården stadgas rörande tvist i fattigvårds
mål emellan särskilda fattigvårdssamhällen här i riket· , 
dock att hvad sistnämnda förordning innehåller om viss 
tid, inom hvilken talan om ersättning för fattigvård skall 
hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande anhängiggöras, icke 
äger tillämpning i fråga om svenskt fattigvårdssamhälles 
skyldighet att gälda kostnad af förevarande beskaffenhet. 
Finncr Kongl. Maj :ts Befallningshafvande, efter föregången 
behandling och utredning af målet, ersättningsskyldighet 
icke åligga något fattigvårdssamhälle inom länet, och 
förekommer ej heller anledning att öfverlämna ärendet till 
handläggning af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i an
nat län, skall det i målet meddelade utslag jämte därtill 
hörande handlingar genast underställningsvis insändas till 
Kammarrätten, som, efter inhämtadt yttrande af sitt adYo
katfiskalsilmhete, äger pröfva, huruvida anledning må fö
refinnas att mot något fattigvårdssamhälle framställa Yi
dare yrkande om den ifrågakomna ersättningens utgifvande, 
i hvilket fall Kammarrätten äger att för sådan åtgärd 
förvisa målet till Kongl. Maj:ts vederbörande Befallnings
hafvande. I mot~att fall skall Kammarrätten ingå till 
Kongl. Maj:t med anmillan i ämnet jämte utlåtande, huru
viaa cr8ilttningHbeloppet anses böra af statsmedel godtgöras. 

3 §. De medel, som gunom Kongl. Maj:ts Befall
ning~hafvande indrifvas från fattigvårdssamhällen här i 
riket till godtgörande af förskott från Norges statskassa 
med anledning af understöd åt svenske undersåtar, skola 
ol"iinlnljligen in~iinclaH till Kongl. Stat~kontorct för att 
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ingå i den likvid, som för Il\'luje ar uppgöres emellan 
de båda rikena. Om medlens in~ändande till Stat~kon
toret bör samtidigt göras anmiilan hos Eckle-iastikdepar

tementet. 

4 §. Å de till Kongl. Maj:tH Bcfallningt!hafmncle oeh 
Kammarrätten under loppet af ett kalemlenir inkolllna 
mål om ersättande af medel, som på grund af Förordnin
gen den 15 Februari 1855 förskjutits fran nor"ka stats
kassan, skola dessa myndigheter hvar för sig läta upprätta 
och i slutet af September mänad pi\följande aret till 
Ecklesiastikdepartementet insiincla förteekning, innefattande 
fullständig redogörelse för dc af dem i cle~sa m[II dittills 
ddtagna åtgärder. Är Råc!ant mäl clä beroende på ytter· 
ligare åtgiird af Kongl. Maj:ts Refallningshaf,-nncle eller 
Kammarriitten, böra erforclerliga upplymingar (Hi rom iif
ven i följande årRreuogörelse medue!a~, intill c1e~s m'lh,t 
blifvit fullt behanclladt. Har n[lgot mål af fiirenll"nncle 
heskaffenhet icke under ;"trct inkommit, bör anmlilan <liirom 
likaledes göras hos Eeklesin~tikcll'partelllcntet. 

5 §. När på grund af hcstiimlllclserna i Fiironlnill!!cn 
elen 13 Februari 1855 vii<:kes ansJlwk P:1 l'rslittnill!! f"r 
under~töd, Rom af fattigvanh;salllhiille hiir i rikl't tillu,.Jats 
norRk under~ate, skall vid anllliilan cliiraf fo!!as llIltler,tO(!-, 

tagarens hemortliuppgift, ~a vjcH Rkc kan, amlt!;lfl ]la ,~It 
i 4 punkten af Kongl. Kung,)rclscn den ~ l "\u!!w-ti 1'<:; 
stigs, IlYarjämte, chi hineler miiler fiir \lIl,ler'!iitl'la!.;lIrcn~ 

helllRiinc1andc, upplysning !liirom 1"11· nlCClclel,I';. 
Sc(lan handlingarna till Kongl. Mnj-b Jkfalllling'. 

hafvancle inkommit, skall hl'm,il,la iilllb, b Ill}"nd ic:h d , i 
hiin!lelse ullllerstii(l~tagar('n icke hlifl"it hl'mf,irpa''':I<l och 
laga hinder för s:i(lnn :Itgiinl ej lllukr, ~kYlJlt amt llårolll 

Th Il PI b l ad I Fatl"Jnird,lagarna. 



föran"talta. Efter handlingarnas grall~kning och fulbtän· 
digallde, dii: ~å erfordra", hör af~krift af dem hihi~ga~ 
dl'n fram"ttillning i iimnet, ~om af Kongl. Maj:ts Befall
ning"haf\'aI1l1e göre~ ho~ t'hefen för Eeklc"iastikdeparte
llll'ntet. 

6 S. Kostnad, som enligt 3 S i Förordningen den 
15 Fehruari 1855 hlifvit af poliRmyndighet Mr i riket 
för"kjuten för Norge tillhörancle understödRtagares hem· 
FändaIltl(', ~knll pMöras rik~~tatenR andra huf\'udtitels an
~lag till fångars vård och underhall. 

Det alla etc. 

D) Kongl. Kungörelsen den 11 Juni 1887, angående 
vissa föreskrifter i fråga om personer från ett af de förenade 

rikena Sverige och Norge, hvilka i det andra riket kommit i 
behof af fattigunderstöd. 

Vi Oskar etc. göre veterligt: att Vi, till undvikande 
af Rtörre anspråk på ersiittning för understöd, som af fat
tigvårdssamhällen i ett af de förenade rikena Sverige och 
Norge lämnaR nödlidande personer från det andra riket, 
funnit godt i nåder stadga som följer: 

1 §. Lämnas nödställd person från Norge hilr i riket 
sådant tillfälligt understöd, som i l § af Förordningen 
den 15 Februari 1855 afses, skall fattigvårdsstyrelse eller 
sjukvårdsinrättning, jämte det densamma har att iakttaga 
hvad i 2 § af nämnda förordning sägs, tillika, därest an. 
ledning förekommer att understödet erfordras under längrc 
tid än tre månader, härom genom vederbörande polissty' 
rclse eller kronofogde ofördröjligen göra skriftlig anmälan 
hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet med bi· 
fogande af den nödställdes hemortsuppgift, så vidt ske 
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kan, affattad på ~iLtt i 4 punkten af Kongl. KungörclHen 
den 21 Augusti 1885 Rägs, äfvcnRom af tillgängliga intyg 
rörande hans perRon. Sedan den utredning. som kan 
~iRtadkomfnas angående understödstagarens hemortsriLtt, 
blifvit verkställd, skall Kongl. Maj :ts BefallningRhafvamle 
öfversända handlingarna till vederbörande Stiftsdirektion 
i Norge och en afskrift af samma handlingar till Kongl. 
Eeklesiastikdepartemen tet. Så snart understödRtagaren utan 
fara för sitt hälsotillstånd kan hemsändas, och hinder diir
för i öfrigt ej möter, skall med honom förfaras pfl sätt i 
3 § af niimnda förordning iir stadgadt. 

2 §. När Kongl. Maj:ts Befallningshafvande från 
norsk myndighet erhåller meddelande, att nödställd svensk 
undersåte antagligen kommer att under längre tid i Norge 
åtnjuta fattigvård, som kan föranleda anspråk på ersätt· 
ning från Sverige, skall Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
skyndsamt diirom underrätta fattigvårdsstyrelsen i den 
kommun, där den nödställde, så vidt utredas kunnat, 
äger hemortsriitt i fattigvårdshänseendc, oeh tillika, i hiin
delse den nödställdes beliigenhct kräfver siirskild åtgiird 
för bans mottagande hiir i riket, därför tridla erforderlig 
anstalt. . Angående innehållet af ofvannämnda meddelande 
oeh om de i anledning däraf yicltagna åtgärder skall 
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, så fort lämpligen ske 
kan, göra anmälan bos Eckle~iastikclepartementet. 

Det alla etc. 

E) Deklarationer mellan Sverige och Danmark angående 

ettdera rikets undersåtar, hvilka inom det andra riket komma 
i behof af fattigvård, utfärdade den 13 och 26 Juli 1888. 

Artikel 1. Hvardera af de kontraherande parterna 
förbinder sig att 1iimna dem af den andra partcnR under-
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~:Har, ]l\'ilka a de~, olllrflde kOllllllll i hehur af fattignird, 
UIHlcrstiid efter ~amma gI'under i'om till ~ina egna under
<Itar, intill des, de blifvit till hemlandet iifl'ersiinda, 

Artikel 2, Innan Riidant hemsiimlande ii/ler rUlll, 
böra erforderliga upplysningar inhiimtas angående under
,tödsta.~an·n, och framstiillning göraH om hmul mottagande 
i hemlandet. Hafm ej fem li r förflutit, sedan understöds
tagaren liinmat hemlandet, må framstiillning i ämnet 
göra~ direkt ho~ styrelsen i det Hin eller amt, diir den 
llödlitiillde kan antagas iiga hemorbrätt i fattigvårdshän
~eende. Finner denna myndighet Hig icke kunna afgöra 
iirendet, eller hafva mer iin fem år förflutit, Redan under, 
~töd,tagan~n lämnat hemlandet, ~kall slidan framställning 
göra, 1)<\ diplomatiRk väg. . 

Artikel 3. Den af dc kontraherande parterna, å 
hrilkens område den nödRtiillde uppehåller Rig, äger att, 
:<å snart efter förutgången Rkriftl'iixling blifvit utredt, att 
han skall mottagas i sitt hemland, ombesörja hans örver
siindande till lämplig griinsort tUrRtiides, börande denna 
Bfl väljas, att icke oskälig kostnad må drabba det land, 
hvarifran hemsiindandet sker. Rörande siittet för hem
siindandet Ramt tidpunkten för ankomKten till hemlandet, 
liimnas af den myn<lighet, som verkställer hemsiindandet, 
i fÖl'l'iig un<lerrättelse direkt till <len myndighet, till hvil
kcn, enligt meddelad bestämmel~e, den som hemsändes 
~kall afIämnas. 

Artikel 4. Ingendera af de kontraherande parterna 
iiger att af den andra parten uthekomma ersilttning för 
Himnadt underRtöd eller kostna(lerna vid hemsiindandct. 

Artikel 5. Med <len inskränkning, som i artikel 6 
omformiilcB, förbin<ler sig hmrdcra af de kontraherande 
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pal tern a att, pol JmlllHtiillning af den andra parten, mut 
taga Hina nuvarande och tidigare undersatar, med mindre 
de efter fyllda 21 år haft hemvist på fri fot fL sistniimnda 
partens omriide dc siHta 12 åren. Med tidigare unders[lte 
förstås svensk eller dansk, som öfvergifl'it Ritt ftidernes, 
land, men ej hlifvit statHborgal'e i annan stat. 

Artikel 6. Har iiktenHkap ingåtts mellan svensk un
dersåte och man eller kvinna, Rom i Danmark har infö
dingsriltt, kommer icke hustrun eller deras gemensamma 
iikta barn, som ej fyllt aderton år, att af mannens hem
land mottagas, diirest ej jiimte hustrun och barnen iifl'cn 
mannen kan hemsiin<lås och verkligen hemsiimlc~, eller 
denne vid den tid, då frågan om familjens hemsiindande 
l'ilekeR, uppehåller Hig i hemlandet. Har ett sådant iikten
skap blifvit upplöst genom död eller genom iiktenskaps
skillnad, må ej änkan eller den frånskilda hustrun jiimte 
dc barn, om hvilka det åligger henne att hafva vård, 
hemsändas från det land, där hon vistas, då fattigvårds
behofvet uppstår. 

I alla andra fall, <lå svensk eller dansk man iiI' gift, 
mottages i mannens hemland hmrken hustrun, ej heller 
något af makarnas gemensamma äkta barn un<ler aderton 
år därest i förra fallet mannen, i senare fallet n[lgon af , 
föriildrarna vistas i det andra riket på fri fot och icke 
tillika hemsändes. Motsvarande regel skall ock gillla i 
afseende så vin å frånskilda makars äkta barn, hvilka 
följa den af föräldrarna, som det åligger att om dem 
hafva vård, som ock oilkta harn, hvars moder lefl'er. 

Artikel 7. Denna öfverenskommelse, hvilken icke 
har tillbakaverkande kraft och icke gäller för Föröarna, 
Island och de dansk,\'ilstindiska öarna, angår endast hem-



,iill<laIHlc af per~oncr, hrilka kommn i holluf nf fattigvånl, 
lllon iekl' uhi,nin::: eller ubiindandl' ur dc rcsepktim rio 
kl·na nf andra Ol·,aker; dock att uh·isning eller ut~äl1llande 
icke hör iiga rum unell'r ~,\dana olllstiinelighetel", att denna 
öfvel"enskOll1melse kringga~. 

Öf\"l'rl'nRkolllmel~en fiirhlifvcr :::iillande, intill deRR sex 
månader förflutit, efter det att llensanuna hlifvit a nelgon· 
llera ~idnn uJlP~agd. 

F Kongl. Kungörelsen den 16 November 1889, i an

ledning af en mellan Sverige och Danmark affatfad öfverens

kommelse angående ettdera rikets undersåtar, hvilka inom det 

andra riket komma i behof af fattigvård. 

Yi O~kar etc. giire veterligt: att, Hcdan under siHt
lielna ar i Stockholm den 13 och i Köpenhamn den 26 
Juli utfiirdats de i Sl"enRk Författningssamling (N:r 35) 
införda deklarationer mellan Sverige och Danmark angå· 
ende ettclera rikets under~[ttar, hvilka inom det andra 
riket kon1lna i behof af fattigvftrd, hafl'e Vi funnit godt 
att till iaktt.'l.gande, jämte de i nämnda deklarationer med· 
delalle hestiimmelser, i nåder förordna som följer: 

1 §. Har i Danmark fattigl'ärd tilldelat~ sl·ensk 
un<ler~atc, och göres på grund däraf från dansk sida hos 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande framställning om den 
niidställdes mottagande i SI'erige, låte Kongl. Maj :ts Be· 
fallningRhafvande däröfver höra fattigl'årdsstyrelsen i den 
kommun, hvarest den ifrågavarande personen kan antagas 
liga hemortsrätt i fattig vftrdsh änseende. Sedan den utred· 
ning, som utan större tidsutdräkt kan åvägabringas an· 
gående personens hemortsrätt, blifvit verkställd, och öfriga 
för den väckta frågans bedömande erforderliga upplys· 
ningar inhämtats, meddele Kongl. Maj :ts Befallningshaf-
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vande vederbörande danska myndighet det besked, hvartill 
omständigheterna m:\ föranleda. Finnes ej hinder för 
understödRtagarens sändande till Sverige, skall svaret till· 
lika innefatta uppgift p:\ den svenska griinsort, ll\'arest 
han lämpligen kan landsättas, och den myndighet, till 

lwilken han bör aflänmas. 

2 §. Varder hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
fråga väckt om hemsändande, af dansk underRåtc, som 
erhållit fattigvård här i riket, och möter för hemsändanuet 
ej hinder af den mellan Sverige och Danmark i iimnet 
träffade öfverenskommelse, skall, när frågan icke är af 
beskaffenhet att böra behandlas på diplomatisk väg, Kongl. 
Maj:ts Befallningshafvande, sedan den utredning, som kan 
finnas nödig, åstadkommits, med bifogande af de till 
ärendet hörande handlingar, hos vederbörande danska myn
dighet göra framställning om den nödställde~ mottagande 
i Danmark, därvid tillika bör begäras uppgift å den gräns· 
ort, hvarest, och den myndighet, till hvilken han kan af· 
lämnas. Efter det underrättelse ingått, att den ifråga· 
varande personen kommer att mottagas i Danmark, skall 
Kong!. Maj:ts Befallningshafvande föranstalta därom, att 
understödstagaren varder p:\ lämpligt Rätt öfvcrsänd, Rå 
snart det kan ske utan fara för hans htilsotillstill1d. 

3 §. Kostnad för hemsiindande af dansk undersåte, 
som erhållit fattigvurd här i riket, må af statsmedel, SOlU 

Kongl. Maj:ts Befallning~hafvande har under händer, för· 
skjutas mot den ersättning, som efter, ärendets behandling 
i öfverensstlimmelsc med gällande föreskrifter kan varda 

bestämd. 
Det alla etc. 
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G) Kongl. Kungörelsen den 16 November 1889 om upp
häfvande af Cirkuläret angående åtgärder i afseende å ryske 
undersåtar, som intagits å sjukhus eller andra välgörenhets
inrättningar i Sverige, d. 19 Juli 1872. 

Vi Oskar etc. gör e veterligt: att Vi, som denna dag 
utf<inlat nåtlig förordning angående 1indrad lydelse af 32 
§ 1 molU. i förordningen ang:lendc fattigvi'trden den 9 
Juni 1871, i ~nmmanhang diirmed funnit god t förklara, 
att ntldiga Cirkuliiret lIen Hl Juli 1872 till Vårc Befall
ning~hnf\":tnd(' angäende atgärder i afReende :i rYRka un
llcrR:ltar, Rom intagits :1 f'jukhll~ dler andra välgörenhets
inrättningar i S\-erige, skall upphöra att gälla. _ 

Det alla etc. 

- --- -
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angående lösdrifvares behandling 
den 12 Juni 1885. 

Vi Oskar etc. göre veterligt: det Vi, med Riksdagen, 
funnit godt att, med upphäfvande af stadgan ang:iende 
försvarslöse och till allmiint arbete förfallne perRoner den 
29 Maj 1846, förordna som följer: 

1 §. Rvar, som sysslolös stryker omkring från ort 
till annan utan medel till sitt uppehälle, må, där ej om
ständigheterna ådagalägga, att han söker arbete, behandlas 
såsom lösdrifvare på sätt i denna lag sägs. 

Till enahanda behandling vare ock den förfallen, 
hvilken eljest, utan att äga medel till sitt uppehälle, 
underlåter att efter förmåga söka ärligen försörja sig och 
tillika förer ett sådant lefnadssätt, att våda däraf uppst:Ir 
för allmän säkerhet, ordning eller sedlighet. 

Barn under femton år må ej såsom lösdrif\'are be
handlas. 

Anm. Lösdrifvare är således enhvar, som sysslolös 
stryker omkring från ort till ort utan att äga medel till 
sitt uppehälle, äfvensom den, hvilken utan att äga medel 
till sitt uppehälle uraktläter att på ärligt sätt försölja sig 
samt förer ett sådant lefnadssätt, att våda däraf uppkommer 
för allmän säkerhet, ordning och sedlighet. Den, som söker 
arhetsförtjänst, hänföres ej till lösdrifvare, ej heller barn 
under femtou år. 
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