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o J . MA.T:T. 

J rl d i ~,. a l s o l n t i o ll i a n] e d n i n g a f t t 
utaf Stockl1oln1s stads ~ atti "Vårds

iitnnd U])}1gjordt, af Öf\r r. tåtll ttl1:1r -
1~~111b utet gen n11 und c,rd Ktnig skrifve]se 
dfHl l() 01t to l) er 11fi.stlid n e år ins~i.nd t 
ocl1 förordatlt förslag till nytt 11e~ll e
ll1 11te för ~tadens A rbetsinrättning; 
öfver l1vilket förslag Fångvårds-Sty
relser1 111ed llnderclå.nigt utlåtande in
kon1111it; Gifven Stockholn1s Slott 
cle11 19 Februari 1873. 

{{ongl. Maj:t l1ar låtit Sig föredragas ofvanl)erörd e 
ii.rende ocl1 finner, efter granskning af det i11 s ~i.nda förslaget, 
i 11åuer godt att, 111ed U])pl1äfvande af det de11 4 Oktober 
1864 för .1\.rbetsinrättt1ingen 11 ådigst stadfästade regle111rnte, 
till undcrdåni? efterrättelse fastställa följand e 

för 

~toclrholms Sta(ls Arbetsinrättning . 

• 

§ l. 
o 

A Arbetsi11rättningen intagas: 
l:o personer, so111 stå uneler Fattigvårds-Styrelses hus

bondevälde och hvilkas arbetsl\raft Styrelsen vill å Iurä,tt
ningen använda; 

2:o försvarslösa, son1 betla eller alln1änt understöd åt
njtlta och hvilka Fattigvårds-Nämndens Ordningsbyrå förty 
anvisar arbete å Inrättningen; 

•• o 

3:o de personer, som af Ofverstathållare-Embetet blif-
vit dötnda till alln1änt arbete och skola detsam1na å tvångs
arbetsanstalt undergå; 
_ 4:o nödställda, Stockholms Fattigvårdssainl1älle tillhö
rande, arbetsföra personer, l1vilka, saknande stadigt hem
vist, åstunda att såson1 l1jon å Inrättningen varda inskrifna . 

• 



• 

• 

~ •) 
~ ...~. 

• 

Fattiaa, sotn hafva. bostad, n1cn oj kunna dl' r förr~itta 
arbete, fÅ å särskildt best~in1d tid under söckuedagarnc, 
tnot tillgodonjutande af skälig betalning, verk~ tälla. arbete 
å Inrättningent i den tnån sådant finn es att tillgå och kan 
detn anförtros. 

~ 3 1:) • 

Åt behöfvande, so1n vilja förrätta arbete i sina hr n1, 
tillhandahåller Inrättningen, der så ske kan, tj enliga rå
ämnen, dock endast i tnindre partier, äfvenson1 erforderliga 
arbetsverktyg, 0111 deraf göres behof; o.ch erlägger r.nrätt
ningen, då materialierna, förarbetade, ,1 e1nte I urättntngens 
verktyg, i fall sådana begagnats, återställ~s, betalning enligt 
fastställd taxa, som icke bör upptaga pnset högre, än det 
gäller enskilde etnellan. 

§ 4. 
l:o Intagning å Inrättningen P.nligt § l 1110111. l sker 

genont Fattigvårds-Nämndens ombudstnans försorg, efter 
retniss från Nämnden ~ller under den~an1ma lydande Sty
relse; och meddelar Ofverståthållare-Etnbetet för Polis
ärenden, uppå derotn af on1buds1nannen gjord fran1ställning, 
den handräckning, som för ändamålet erfordras . 

Hjon, som nu nä1nndt är, får icke från Inrättningen 
utskrifvas n1ed mindre Fattigvårds-Nätnnden, eller den Sty
relse, sotn remissen tneddelat, eller ock denna senares verk
ställande Direktör dertill letnnat bifall; dock att hjonet 
icke tnå mot sin vilja qvarhållas å Inrättninaen längre, än 
till dess värdet af det arbete, hjonet å Inrättningen verk
ställt, kan anses motsvara den kostnad, för hvars godt
g~radnde hjonet blifvit å Inrättningen intaget, eller fattig
var en an~orledes för s~mn1a kostnad undfått full ersättning. 

2:o HJon, hvaron1 1 § l morn. 2 fönnäles n1å ej från 
Inrättningen utskrifvas förrän Fattigvårds-När'nndens Ord
ningsb~r~ de~till .lemnat bi~'all; dock att hjonet icke etnot 
dess !•lJa far vtd Inrättningen qvarhållas längre tid än 
sex manader. 

3:o I afseende å tiden för de till allmänt arbete dötnde 
hjonens qvarblifvande å Inrättningen lända till efterrättelse 
derom i bvarje särskildt fall meddelade föreskrifter· sko
lande hjonen, efter slutad arbetstid, hos Öfverståtb,ållare
Embetet för Polisärenden inställas . 

• • • 
• 

• 

-l:o F'rivilliga h,inn (• nligt § l mun1. 4 an tagas i mån 
a f Il tryntill C (~ fter . ~k !'i n lig. hän v h; n in u från Polistnä:?taren, 
vPderhöra n de F a t t1gva rcl:-;-St yrd l" c eller dess verk stallande 
I)irektör· och upprättns tned sådana hjon skriftligt aftal 
ri")I'H ud c 'tiden för deras vistelse å 1 n rättningen och öfriga 
vitkor dPrför. 

§ 5. 
Den, son1 önskar bereda sig arbetsförtjenst, på sätt i 

§§ 2 och 3 säges, ltar att deroro g~ra a~rnälan hos ~eder
bilrandc ordninrrsn1an (11\er hos tll1syningstnannen 1 _det 
distrikt, der sökManden är uoende, och hänvisas han sknft
ligen af ordningstnannen eller tillsyniogsinannen till Inrätt-

• 

• n1ngen. 
§ 6. 

Inrättningens Styrelse består af 7 ledan1öter, som af 
Fattig vårds-Nätnoden årligen utse~. . . 

Ledatnöterna välja för h varJe år. Inom s1g ~n ?rd
förande och en vice Ordförande, om hvtlka val FattJgvards-
Nätnnden ofördröjligen underrättas. 

§ 7. 
Styrelsen håller uppsigt och vå~d on1 Inr~t.tninget_1, dess 

byggnader och öfriga tillhörigheter~. tillser, att hJ?uen .. ~om ma 
i åtnjutande af detn förunnade for~1~ner. -~c~ fullgora ~em 
åliggande skyldigheter, satnt ornbesorJer 1 of1:1gt all~. In.ratt
ningens angelägenheter; egande Styrelsen, till befran1Ja~de 
af Inrättningens ändan1ål samt åstadkotnmand.e af ordn1~g, 
snygghet och sedlighet inon1 d~nsatnma, att vtdtaga de .at
gärder och 1neddela de föresknfter, som anses erforderliga .. 

Nybyggnad, större reparation ell:r otubyggna_? af In
rättningens lokaler må ej utan föregangen hemstallan hos 
.Fattigvård s-Nätnoden af Styrelsen företagas: 

§ 8. 
Till sitt biträde har Styrelseu en Sysslonlan, son1 är 

Inrättningens Föreståndare. d 1 t k ntrakt 
Sysslon1annen antages af Styrelsen !n~ e ~ ? ' 

uppå ett års o tid, n1ed förbeb~llen öll!~esldig 1:att till upp-
Rägnin:z 3 n1anader före det lopand'3 aiet~. utgao~~b under 

Sysslotnan n en eger, å Styrelsens va~nar 
dess inseende, att utöfva den husbonderatt, som, enligt 

-



• 

"lotta rcgh') n1entc, St.yrels'-' ll t\lJl"nllllner. lian Ii •· ~ t ) ' "' ' M' Il 
ttnsvnrig för luriitt ningen~ bchi>riga. giing och hi>r i ~åda ut 
afseende sorp,fäll igt vaka dert>f\t'l', att. underlyda ud e u p p fy l la 
sina. kyldigheter, att gifna hcfallningnr punktligt fullgöras, 
"cttnt att ordning, snygghet och sedlighet noggrant ia.kt.
tagas. 

Sysslo1nannen är j etnväl redogörare och kassaförval
tare och ställer i denna egenskap borgen eller annan 
säkerhet, SO Ol af Styrelsen godkännes, till af denna fast
stäldt belopp. 

Vid fullgörande af sina åligganden har Syss1otnannen 
i öfrigt att iakttaga de föreskrifter, styrelsen genonl utfär
dad Inst.ruktion eller eljest honon1 1neddelar. 

§ 9. 
~ tyreisen antager tills vidare eller på viss tid, tned d P 

skyldigheter styrelsen nännare bestänllner, erforderliga bi
träden för besötjande af så väl själavården so1n de sjukas 
vård ioorn Inrättningen, äfvenso tn i öfrigt nödig betjening. 

§ 10. 

Sysslomannens och öfriga vid Inrättningen tjenstgö
rande personers aflöningsförmåner bestän1mas uti lönestat , 
s~m, eft~r det Styrel~~n försJag i än1net afgifvit, af Fattig
vards-Natnnden upprattas och Stadsfulhnäktiges pröfning 
underställes. 

§ 11. 

P å kallelse af Ordföranden sammanträder Styrelsen 
minst en gång i månaden, eller oftare, i händelse oinstän
digheterna dertill föranleda. 

. Vid sammanträde antecknas i möjligaste korthet de 
dervid förekomna ärenden samt styrelsens beslut. h vilken 
anteckning bör af Styrelsens Ordförande till ri'ktiahetcn 
bestyrkas. E) 

Från Styrelsen utgående expeditioner skola försedda 
med vederbörlig .~ontrasignation, å styrelsens väg~ar under
te~knas af Ordforanden, eller, derest han är hindrad af 
tva bland styrelsens öfl'iga ledainöter. ' 

§ 12. 
•• 

Areode må ej hos Styrelsen till afgörande företagas, 
der ej tninst 4 ledamöter äro tillstädes. 

-
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§ l :t 

Vit\ val iuoul 1 Lyr .. l.·en ~knr ulllröstuing nw,~ l _slu~na 
ll '\l' 0,.11 lotten skil'Jer lletu Ptne\lau, son1 erhalltt ltka 

set ' , \,J • • l l 1' {' .·· -- te1• 1 Hfrint, v<.·rksUil lcs oulrt">stn ulg öppet oc 1 , 1 ver 
l OS • M • f' 
deu nteuincr gällande, hvarom de ftestc ledatnöt~r stg orena. 
Äro röstc~na på hva.nJera sidan. lik~~ verkstal l ~? ny. orn: 
röstning 1ned slutna sed lar, dervtd, tore. dessas oppnct~cle, 
en sedel a fl ägges för att, der rösterna äfven nu bhfva hka, 
bestänuua beslutet. 

§ 14. 

Etnellan Styrelsens samrnanträden e~a ~edatnöt~t:ne 
att efter dem en1ellan öfverenskotnmen ordntng, ~tofv~ 
nä;tuare tillsyn öfver Inrättningen oc~ genoT __ besok () pa 
stället göra sig förvissade, att Inrättningen pa andatnals-
enligt sätt handhafves. 

§ 15. 

Alla för I nrättniogens gång erforderliga utgifter under-
stäHås styrelsens prÖfning och go~känna~de. o •• _ 

Till bestridande af dessa utgifter, . 1 ~.en p1an Inratt 
niogen eljest tillflutna inkomster ej dertill [orsla, .. eg_er sty
relsen att från Fattigvårds-Nätnnde? reqvu era .. nodtga ~e
del, hvilka på en af Styrelsen i Riksbanken oppnad rak-
nio g insättas . 

§ 16. • 

Samtliga å Inrättningen intag~_e hjon 
runl samt nödtorftig föda och bekladnad. 

§ 17 . 

förses med hus-

S o .. l öfver de å Inrättningen intagna hjon sot~l öfver 

d a va l vilka der förrätta arbete för dagen, tillk~m
e personer, 1 b d ··tt· och äro de forty 

mer Inrättningens Styrel~ ~~s ~n t e:~b~te som af Styrel
samtlige skyldige att ·verdsta a ~ as var'e sig inom eller 
sen eller Sysslon1annen em anvis ' 

utom Inrättningen. .11 o t lse få de å Inrättningen 
Utan Sysslomann~n~ b . a eaflä sna och de personer, 

intagne hjon icke denfran ~1 1·· ä~ vid arbetstidens slut, 
som der arbeta för da~en, .. eJ dorr tt de förlora hela den 
vid äfventyr för de sistn~mn. e, a Då hJ. on arbetar utom 
för arbetet betingade ersattntng. 

• 

• 

l 



) 

hus, ~\fven~Olll dil dt•t l'ljt•st ttlldfilr tillt"tt '}St' att fr:\ u ]u
riittniup. 1l ~ig nftäg~ua, n>rst·~ hjonPt IU<:'d Cll poll'tt, illllO

fatta.ndC' uppgift å den tid, hjnnL't <'gt)r att vis tas utoru 
] nr å t.t11 in UL'll. '- ,, 

Iljon, son1 är t.ill alhnäut arh<'te dönuH, kau, dPr sa 
liitnpligt pröfYas, ställas und(.)r strängare tillsyn sa1nt genont 
olikhet i klädedrågten från dc öfriga skiljas. 

' § 18. 

l\Ied afseende å bcskafl'enhctcn af hvarje slags arbete, 
hvanned hjon~n konuna att sysselsättas, bestänuues hvad 
de utan öfverdrifven ansträngning kunna och böra på dagen 
fullgöra; egande styrelsen att åt de hjon. S0111 ådagalagt, 
synnerlig flit och pålitligt uppförande, efter bepröfvande 
tilldela flitpenningar i kontant, tillökning i kost eller annan 
län1plig uppmuntran. • 

§ 19. 

Vägrar hjon att fu1lgöra arbete, son1 det sannna. före
sättes, eller att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, 
so1n till vidn1ak t bållan de af ordning, snygghet och sed l i g
het inorn Inrättningen af Styrelsen eller Sysslotnannen 
111eddelas, eller visar hjon eljest tredska, sjelfsvåld, oor
dentlighet eller sturskhet, eger styrelsen förfara på sätt 
gällande föreskrifter för sådant fall besUin11na; k unnande 
hjonet, orn det är till allntänt arbete dötndt, hållas i af
skiljdt rum. Rymtner till allrnänt arbete dömdt hjon från 
Inrättningen, skall anmälan derotu hos Öfverståthållare
Enl betet för Polisärenden genast göras. 

§ 20. 

D~n sjukvård, sotn för de å Inrättningen intagna hjon 
kan e~fordras, .. har .. Sty:elsep at~ otnbesörja. Inträffar sjuk
domsfall, derfor lamphg vard eJ anses kunna inom Inrätt
ningen beredas~ e1ler blifver hjon behäftadt n1ed sådan 
~.~ag~et elle! S.JU.~doin, son1 gör det oförn1öget till arbete 
f~r lan~.re hd, bor S~yrelsen ~öranstalta derom, att dylikt 
hJOn, forsedt med. lakarens Intyg öfver sjukdon1ens be
skaffenhe~ eller .. h]o~ets o ar~etsfönnåga, efter onlständig
heterna t1ll allman sjuk vards1nrättning eller till försö1jnings
inrättoing förflyttas. 

• 

-
• 
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§ 21. 

Vid hj• n ut kl'ifning tilldelas cletsnnuna . kriftlif!t Le-
~k d, rru·and tiden för hjonets vistelse vid Inrättningen 
oeh otn tl~.' . uppff•rand e nntler ,'amma tid. 

§ 22. 

} •
1rån Inl'åttningcn . kall hvnrje helgfri dag till Polis

miistar ·n och fört ht . öcloteda<t i h varje vecka till Fattig
vru·dg- äntnden afuif as rapport otn det vid Inrättningen 
lcdio·n. a.ntal plat "'er. 

§ 9'J ..,.,J. 

Då upph:1ndlinaar, leveranser eller arbetsbeting för 
ltn~i t t n in a en~ räk n in er sko la ske och större ut~ifter dervid 
ifrågakonnna, infordra , så vid t län1pligen ske kan, anbud; 
och upprättar , • tyretsen kontrakt med den, hvilkens anbud 
antaaes, :edan Styrelsen godkänt af hono1n ställd säkerhet 
för ;ppfyllande af de ingångna förbindelserna, der ~ådan 
pröfvas nödig. 

§ 24. 
Alla Inrättningen tillhörande linne- och klädesper

sedlar skola vara n1ed Inrättningens stämpel förseddao. 
Å Inrättningens förråder och inventarier at~ställes .af tva 
inon1 Styrelsen dertill utsedda Ledatnöter 1nventenng en 
crån<r om året och deremellan, när sådan af styrelsen anses 
behÖflig. På lika sätt verkställes kassering af förbruk.ade 
persedlar dervid iakttages, att de persedlar, son1 .. bhfva 
kasserad~ förses tned kassationsstämpel och att fort~ck
nincr i\fv~r desan1nH1. upprättas i två exemplar, af. hv1l~a 

~ h d t d utcrbr ven-det ena hos styrelsen förvaras oc e an ra b 

fikation för Sysslon1annen. Om användande af de kasse-
rade persedlarne förordnar Styrelsen. 

§ 25. 

Inrättningens lösa egendom bör, 
sorg, 1not brandskada försäkras. 

aenon1 styrelsens för-
b 

§ 26. 
Hvad son1 blifvit inom eller utom lnrättnin~e~ för 

d l k d o försäljas antingen l oppen 
ess räkning ti lver a t, nla hvi·lka styrelsen sjelf låter 

bod, på offentliga auktioner, 

l 
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ft.ll' r; i t t a l'~ t i (l t~ r a r :t r ·t , s u n : d (·t· t, i Il fi 1111 a s v a t· a d ('\ 1 :i (• n
li~rastP, ell<'r p:'t annat. i lag till:tt('t, s;it t, SOIH • tyret cu 
pri·,rvar l:iutpligt. 

§ 27. 

lnriittningell~ r;i,kenskapt~r, af~luta.de fl>r ludet1dcrår, 
~kol~ senast UL'n l drrpft följaud<' Mars till 11'attigv;'trds
N:inliHlL'll aOcn1nas; hvarl'f'ter Styrel:-;en inon1 uen l April 
till F'atti~''ru·<.ls-NiinnHlrn afgil'vcr berii.tt.clse angåend<! In
r :i . .t tu i n gr n s verl'-srun h et HtHl r r n ii s tf(') r fl u t n a ~1 r, ~.t f() l j d a i' 
förslag till lnrii.ttningflnS inkotnSt(lr oeh utgifter under f'(')l
jandc räl~rnskapsår. 

llYilket vrd<?rbi>randr till undenlånirr cftcrriit.te>l sll liind~r· . ....., 

Under lians Maj:ts 

Var allernådigste l{onungs och I-len·es frånvaro, 

Dess tillförord n a de Regering: 

AXEL ADLERCREUTZ. H. \V. BREDBERG. 

KARL JOH. BJ1~RG. R. ABR. LEIJONHUF'VlTD . 

• 

O. ll. Hcrn1narck. 

-----

' • 
• 

• 

Stockholm, tryckt hos K. L. Beckrurm, 1873 . 

• 
• 
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