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TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse 
rörande stadsfullmäläigvalen åren 1915 och 1916, varvid samtidigt lämnas en 
redogörelse för den kommunala rösträtten i Stockholm år 1915 och i övriga 
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städer, som icke deltaga i landsting, år 1916. På grund av bestämmelserna 
i nådiga brevet till statistiska centralbyrån den 21 februari 1913 ingår be
rättelsen liksom föregående redogörelse i serien »Statistiska meddelanden». 

Som grundval för statistiken över stadsfullmäktigvalen hava tjänat de till 
centralbyrån insända protokollen över sagda val. Däremot hava de vid valen 
avlämnade valsedlarna icke varit tillgängliga, då enligt bestämmelser i kom
munalförordningen för städerna valsedlarna, så snart röstsammanräkning 
ägt rum, skola inläggas under försegling och förvaras intill utgången av den 
tid, för vilken valet gäller. På grund härav måste statistiken över stads
fullmäktigvalen bliva väsentligt mera summarisk än statistiken över lands-
tingsmannavalen och huvudsakligen inskränka sig till uppgifter om antalet 
vid valet avgivna valsedlar, deras röstetal och fördelning efter partier samt 
antalet inom varje parti valda stadsfullmäktige. En annan olägenhet härav 
har varit, a t t det nu icke funnits någon möjlighet att med tillhjälp av val
sedlarna komplettera protokollens i vissa avseenden ofullständiga uppgifter. 
Denna olägenhet har i synnerhet varit kännbar i de fall, då två partier 
röstat under gemensam partibeteckning men för övrigt med olika namn på 
sina valsedlar. Dessa valsedlars fördelning på de båda partierna har endast 
kunnat approximativt beräknas med tillhjälp dels av de till protokollen fo
gade tabellerna över fördelningen av platserna inom varje parti, varur uppgift 
kunnat erhållas å antalet röster, som tillfallit varje kandidat, och dels av 
de från statistiken över närmast föregående landstingsmanna- och stadsfull
mäktigval hämtade uppgifterna om medelröstetalen för de olika partierna i 
varje stad. En dylik beräkning kan naturligtvis dock endast bliva unge
färlig, varför de meddelade uppgifterna om partiernas styrka i ifrågavaran
de fall icke kunna göra anspråk på a t t vara fullt exakta. 

Vidare må nämnas, att den fördelning av de röstande på de tre stoi'a poli
tiska huvudpartierna, som i så stor utsträckning som möjligt genomförts, 
likväl icke kunnat verkställas för en del partigrupper, som icke haft någon 
utpräglad politisk karaktär, utan där den sammanhållande kraften varit nå
got annat gemensamt intresse av ett eller annat slag. Dessa grupper hava 
räknats för sig och i tab. 1, 2 och 3 upptagits under rubriken »övriga val
sedlar med partibeteckning». 

Statistiken över den kommunala rösträtten i de städer, som icke deltaga i 
landsting, grundar sig för Malmö, Norrköping och Gävle på uppgifter, som 
jämlikt nådig kungörelse den 4 mars 1910 av magistraterna i vederbörande 
städer i samband med stadsfullmäktigvalen skola ingivas ti l l statistiska cen
tralbyrån, men för Stockholm på uppgifter, som lämnats av stadens statisti
ska kontor, och för Göteborg på uppgifter från stadens kommitté för kom-
munalstatistik. 

Då stadsfullmäktigvalen i Stockholm förrättas under mars månad, men i de 
övriga städerna under december, och uppgifterna rörande den kommunala 
rösträtten avse samma tidpunkter som dessa val, basera sig i följd härav 
röstlängderna för Stockholm, där val förrättades år 1915, på 1914 års taxe-
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ring, medan däremot röstlängderna för de övriga städerna, däv val förrättades 
år 1916, grunda sig på sistnämnda års taxering. 

I. Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916. 

Gällande bestämmelser angående stadsfnllniäktigralcn. I kommunalförordningen 
för rikets städer är stadgat, at t i alla städer med mer än 3 000 invånare den 
beslutande myndigheten skall utövas av på allmän rådstuga valda stadsfull
mäktige, varjämte även mindre städer äga rä t t at t på samma sätt utse stads
fullmäktige, av vilken rätt även alla städer med undantag för Skanör med 
Falsterbo begagnat sig, varigenom stadsfullmäktiginstitutionen numera före
kommer i alla städer i riket med undantag av nyss nämnda. 

Antalet fullmäktige är i kommunalförordningen fastställt i förhållande t i l l 
folkmängden enligt följande bestämmelser: 

Inom dessa gränser äger sedan varje stad att själv bestämma stadsfullmäk
tiges antal. För Stockholm är särskilt stadgat, a t t antalet skall vara 100. 

Alla städer med mer än 10 000 invånare skola indelas i valkretsar med 
minst tio, högst tjugufem stadsfullmäktige från varje valkrets efter folk
mängdens storlek. Det största antalet valkretsar inom samma stad återfinnes 
i Stockholm, som är indelat i fem valkretsar (före år 1913 sex), varefter 
följa enligt indelningen vid här ifrågavarande val Norrköping med fyra 
(efter inkorporeringen av östra Eneby) samt Göteborg, Malmö, Uppsala, Jön
köping, Karlskrona och Söderhamn med vardera tre valkretsar, övriga städer 
med mera än 10000 invånare voro indelade i två valkretsar. 

Stadsfullmäktige väljas numera över hela riket för en tid av fyra år i 
sänder på så sätt, a t t hälften omväljes vart annat år i december (i Stock
holm under mars). Sådana allmänna stadsfullmäktigval förrättades år 1915 
i 24 städer, däri inräknat Trollhättan, som med ingången av år 1916 inträdde 
i utövningen av stadsrättigheterna, och under år 1916 i 78 städer, däribland 
Katrineholm och Sollefteå, som från och med år 1917 blevo städer, samt öst
hammar, där stadsfullmäktiginstitutionen i och med detta val för första 
gången tillämpades. Jämlikt kommunalförordningen för rikets städer § 31 
företogos inom var och en av de här ovan nämnda städerna tvenne särskilda 
val, av vilka det ena omfattade halva antalet stadsfullmäktige, som skulle 
kvarstå i fyra år, och det andra den återstående hälften, som skulle omväljas 
efter två år. Dessutom företogos i ett par andra städer — på grund av in
korporering eller fattat beslut om ökning av antalet fullmäktige — särskilda 
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val av visst antal fullmäktige för kortare tid än fyra år. För dylika fyll
nadsval lämnas redogörelse i en särskild tabell. Däremot hava de nya röst-, 
sammanräkningar, som ägt rum för utseende av efterträdare till enskilda 
stadsfullmäktige, vilka avgått före periodens utgång, i det följande helt och 
hållet lämnats ur räkningen. 

Avgivna valsedlar. Antal och röstetal; partifördelning. Hela antalet avgivna 
godkända valsedlar utgjorde vid 1915 års allmänna stadsfullmäktigval 69 688 
och vid 1916 års val 126 653. Läggas härtill de kasserade valsedlarna, vilka 
år 1915 utgjorde 217 och år 1916 uppgingo till 320, erhålles ett antal 
avgivna valsedlar för år 1915 av 69 905 och för år 1916 av 126 973, vilka 
tal alltså angiva antalet personer, bolag o. dyl., som vid ifrågavarande val 
utövat sin rösträtt . Antalet inom varje stad avgivna valsedlar, deras röste
tal och fördelning på de tre politiska huvudpartierna, i den utsträckning en 
sådan fördelning varit möjlig a t t genomföra, framgå för de allmänna valen 
av de i tab. 1 och 2 meddelade uppgifterna och för de ovan berörda fyllnads
valen av uppgifterna i tab. 3. I nedanstående tablå lämnas därjämte ett 
sammandrag i såväl absoluta som relativa tal för samtliga städer av de vid 
de allmänna valen avgivna godkända valsedlarnas antal, röstetal och parti
fördelning: 

E n jämförelse av de tre huvudpartiernas inbördes styrka vid 1915 och 
1916 års stadsfullmäktigval visar, att densamma något nämnvärt ändrats 
egentligen endast i fråga om de liberala, som från 1915 till 1916 års val 
ökats, i antal från 16-5 % till 22-6 % och i röstetal från 157 % till 21-9 %. 
Såväl i fråga om valsedlarnas antal som röstetalets storlek intog det mode
rata partiet båda åren första rummet, närmast följt både vid 1915 och 1916 
års val av det socialdemokratiska. 

Samma städer, inom vilka stadsfullmäktigval förrättades år 1915, deltogo 
även i 1913 års val, med undantag för Trollhättan, som då ännu ej in
t rä t t i stadsrättigheterna. Om siffrorna för Trollhättan därför ej tagas 
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med i beräkningen, erhållea vid en jämförelse mellan partiernas inbördes 
styrkeförhållanden inom de städer, som deltogo i båda valen, det resultat, som 
framgår av nedanstående tablå: 

Partiställningen i dessa städer visar sålunda från det ena valet till det 
andra en avgjord framgång för det moderata partiet, väsentligen pä det li
berala partiets bekostnad, medan däremot det socialdemokratiska partiet 
hållit sig ungefär stationärt med hänsyn till såväl antalet valsedlar som 
röstetalet. 

Av de städer, i vilka stadsfullmäktigval förrättades år 1916, deltogo 
samtliga med undantag för Östhammar, Katrineholm och Sollefteå även i 
1914 ars val, och, om sålunda dessa städer ej heller för förstnämnda år tagas 
med i räkningen, erhållas för de båda valåren följande med varandra fullt 
jämförbara ta l : 

Förhållandena ställa sig här annorlunda än vid jämförelsen mellan 
1913 och 1915 års val, i det a t t de moderata i fråga om såväl antalet val
sedlar som röstetalet visa tillbakagång jämsides med något ökad styrka hos 
de båda övriga huvudpartierna. 

Beträffande partiernas inbördes styrka i de särskilda städerna hänvisas t i l l 
tab. 1, 2 och 3. 

Under rubriken »övriga valsedlar med partibeteckning» hava, såsom redan 
nämnts, sammanförts företrädesvis sådana partigrupper, som synas hava sak
nat bestämd politisk karaktär, flit hava räknats 1 057 valsedlar år 1915 och 
1675 år 1916 med ett sammanlagt röstetal av 15 351 år 1915 och 23001 år 
1916, motsvarande resp. 15 och 1-3 °!> av samtliga valsedlar och resp. 14 
och 11 % av hela röstetalet. 

Vissa av dessa vid sidan av de politiska partierna uppträdande grupper 
synas hava bildats i speciellt syfte att bland stadsfullmäktige insätta kvinn
liga representanter. Från 1915 års val kunna nämnas »De fristående» i Köping 



6 

med 90 valsedlar, som valde en kvinnlig stadsfullmäktig, och »Kvinnornas 
lista» i Luleå, som samlade 108 valsedlar och valde likaledes en stadsfullmäktig, 
samt från 1916 års val »Kvinnornas lista» i Sollefteå, med 62.valsedlar och 
ävenledes en vald kvinnlig stadsfullmäktig. Av övriga hithörande parti
grupper antecknas från 1915 års val gruppen »Sparsamhet, inga kommunens 
medel till restaurangrörelse» i Djursholm och grupperna »Sparsamhetsvänner» 
och »Reformvänner» i Kungälv, omfattande resp. 280 och 85 valsedlar med 
inalles 3 284 och 865 röster, som valde resp. 8 och 2 stadsfullmäktige, samt från 
1916 års val gruppen »Samlingslistan» i Norrtälje, gruppen »Stadsfullmäktige» 
i Östhammar, grupperna »Enighet» och »Grännas väl» i Gränna med resp. 
102 och 41 valsedlar och röstetal av 1 292 och 687, som tillsammans utsago 
hela antalet valda stadsfullmäktige, gruppen »Nykterhets- och sparsamhets
vänner» i Huskvarna, grupperna »Kommunalt intresse» (nykterhetsvänner av 
moderat anstrykning) och »För nykterhet mot dyrtid» (absoluta nykterhets
vänner) i Visby med resp. 99 och 208 valsedlar och röstetal av 1 809 och 
2 662, som. valde resp. 2 och 3 stadsfullmäktige, samt grupperna »Marstrands
listan» och »Medborgarelistan» i Marstrand, varav den förra (med 117 valsed
lar och ett röstvärde av 2 037) torde hava omfattat övervägande moderata 
och den senare (med 196 valsedlar och ett röstvärde av 2 385) huvudsakligen 
liberala väljare. 

Valsedlar utan partibeteckning hava vid här ifrågavarande liksom vid före
gående val endast i mycket ringa utsträckning förekommit. Hela antalet 
valsedlar inom den s. k. fria gruppen utgjorde sålunda år 1915 endast 55 
(70 år 1913) och år 1916 endast 79 (20 år 1914) med sammanlagda röstvärden 
av resp. 643 och 1068 (åren 1913 och 1914 resp. 879 och 373). Det enda 
val, vid vilket den fria gruppen spelat någon roll, var i Öregrund år 1915, 
då liksom vid valet år 1913 alla avgivna valsedlar saknade partibeteckning. 

Medelröstetal. På grundval av de i tab. 1 och 2 meddelade uppgifterna å 
antalet avgivna valsedlar och deras röstetal har i tab. A för varje stad be
räknats antalet röster i medeltal per valman dels för alla röstande och dels 
för de olika partierna. Det förra genomsnittsröstetalet utgjorde vid 1915 
års val 16-2 och vid 1916 års val 15-7, under det a t t motsvarande medeltal 
vid stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914 utgjorde resp. 16-4 och 15-2. 
Röstetalets övervikt för de udda åren beror uppenbarligen på, att Stockholm 
befinner sig bland de städer, som välja stadsfullmäktige under dessa år. 
Frånräknas Stockholm, erhålles nämligen för övriga städer ett betydligt lägre 
medelröstetal, nämligen 136 år 1913 och 13'8 år 1915. 

I de särskilda städerna företer medelröstetalet liksom vid föregående stads
fullmäktigval rät t avsevärd växling. Högst stod detsamma vid 1915 års val 
i Djursholm med inemot 22 röster, närmast följt av Luleå, Haparanda och 
Stockholm med vardera ungefär 17 röster, medan bland de städer, som under 
detta år förrättade val, liksom förut Tidaholm ocb Torshälla med resp. 9 
och 10 röster äro utmärkta av synnerligen låga röstvärden. Vid 1916 års 
val förekomma de högsta medelröstvärdena i städerna Sundsvall, Visby och 
Östersund vardera med i genomsnitt närmare 20 röster, särskilt låga åter-
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Tab. A. Medelröstetal å de avgivna valsedlarna inom olika partier. 
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Tab. A (forts.). Medelröstetal å de avgivna valsedlarna inom olika partier. 
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Tab. A (forts.). Medelröstetal å de avgivna valsedlarna inom olika partier. 
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Tab. A (forts.). Medelröstetal å de avgivna valsedlarna inom olika partier. 

igen äro röstvärdena i Skänninge, Säter och Östhammar, där de understiga 
eller endast obetydligt överskrida i medeltal 10 röster per valsedel. I all
mänhet synas vid stadsfullmäktigvalen medelröstetalen hava varit icke obe
tydligt lägre i de mindre städerna än i de medelstora och större, säkerligen 
beroende på den ojämna fördelningen relativt taget de särskilda orterna 
emellan av de högre inkomsttagareklasserna. 

Medelröstetalet för de tre politiska huvudpartierna inom alla städer till-
sammantagna vid 1915 och 1916 års val meddelas i efterföljande tablå, som 
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till jämförelse även upptager motsvarande medelröstetal vid resp. 1913 och 
1914 års val samt inom de städer, som deltogo i 1916 års landstingsmanna-
val: 

Medelröstetalet har sålunda från 1913 till 1915 års val för samtliga par
tier antingen något nedgått eller bibehållit sig oförändrat, men från 1914 till 
1916 års val återigen, ehuru tämligen obetydligt, ökats. 

Inom gruppen »övriga» utgjorde medelröstetalet år 1915 14-5 och år 1916 
13-7 emot 15-4 år 1913 och 12-8 år 1914. Av de speciella kvinnogrupper, 
som räknats hit, nådde i medeltal vid 1915 års val de i Köping och 
Luleå resp. 10-9 och 12-0 röster och vid 1916 års val den i Sollefteå 9-9 
röster. De fåtaliga valsedlarna utan partibeteckning hade et t medelröstetal 
år 1915 av 11-7 och år 1916 av 13-5 mot 12-6 år 1913 och 18-7 år 1914. 

Gemensam partibeteckning. I en del fall hava vid stadsfullmäktigvalen 
två partier använt sig av gemensam partibeteckning, men i övrigt röstat med 
skilda listor, såsom tvenne olika partier, varför valresultaten, där sådant 
låt i t sig göra, i tabellerna fördelats på vederbörliga partier. Endast i ett 
enda fall, nämligen vid valet i Eksjö år 1915, förekom dylikt gemensamt upp
trädande mellan de moderata och de liberala, men i samtliga övriga fall 
mellan de liberala och socialdemokraterna, och har sistnämnda sammanslut
ning i tab. 1 och 2, första kolumnen, utmärkts med ett kors (f). Sådant 
gemensamt uppträdande mellan liberala och socialdemokrater förekom vid 
1915 års val i 5 städer, mot vid 1913 års i 8, och vid 1916 års val i 18 stä
der, mot vid 1914 års i 22. Emellertid inträffade år 1916 liksom år 1914 i 
ytterligare ett mindre antal städer utom de nyssnämnda, at t berörda båda 
partier röstade under gemensam partibeteckning, men använde de här även 
gemensamma eller i det närmaste likartade listor. På grund härav hava i 
sistnämnda fall socialdemokraterna icke kunnat i statistiken skiljas från libe
ralerna, utan har den gemensamma vänstern i tab. 2 förts till liberalerna 
(dylika fall ha i kol. 1 i tabellen utmärkts med tvenne kors ff). 

Kasserade valsedlar. De kasserade valsedlarna hava endast helt obetydligt 
ökats i antal sedan föregående val med undantag för i Stockholm, där antalet 
från 1913 till 1915 års val mera än tredubblats, från 57 förstnämnda år t i l l 
183 sistnämnda. Sammanlagt kasserades vid 1915 års val 217 valsedlar 
(112 år 1913), och vid 1916 års val 320 (293 år 1914). De vanligast före
kommande orsakerna till kassering av valsedlar voro, såsom vid närmast 
föregående val, at t desamma ej voro av föreskrivet papper eller format, a t t 
mera än en valsedel inlagts i samma kuvert eller att i kuvertet inlagts även 
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andra papper, fullmakter o. dyl., att valsedeln var märkt, att anteckning om 
röstsiffran ettdera saknats eller var oläslig m. m. 

Över de åren 1915 och 1916 förrättade stadsfullmäktigvalen hava, såvitt till 
statistiska centralbyråns kännedom kommit, besvär, som föranlett valets upp
hävande och företagande av nytt val, ej blivit anförda. 

Tålda stadsfullmäktige. Fördelning på partier. Antalet vid 1915 och 1916 
års stadsfullmäktigval inom varje stad utsedda stadsfullmäktige meddelas 
för de allmänna valen i tab. 1 och 2, kol. 15—19 och för fyllnadsvalen i 
tab. 3, samma kol. Efterföljande tablå utgör en sammanfattning för hela 
riket a\ antalet fullmäktige inom de olika partierna, som utsagos vid de all
männa valen åren 1913 — 1910, varvid talen inom parentes för åren 1915 
och 1916 beteckna summan av de valda stadsfullmäktige, om under vart
dera året nytillkomna städer ej medräknas. 

Vid en jämförelse mellan ovanstående tal måste ihågkommas, att de åren 
1913 och 1914 valda fullmäktige icke äro desamma, som underkastades om
val resp. åren 1915 och 1916, utan att de var för sig äro olika hälfter av 
hela antalet fullmäktige. Dessa hälfter äro icke alltid precis lika stora, be
roende dels därpå, att hela antalet fullmäktige i vissa städer icke är ett 
jämnt tal, dels därpå, att ökning eller minskning av antalet fullmäktige 
kan ha beslutats och genomförts för de senare valen. Tages hänsyn härtill, 
finner man vid en jämförelse mellan antalet valda fullmäktige efter parti
ställning i de städer, som förrättade val såväl år 1913 som 1915, att de 
liberala sistnämnda år, då, oberäknat platserna i den nytillkomna staden 
Trollhättan, hela antalet platser, som skulle besättas, var fyra mera än år 
1913, fatt vidkännas en förlust på 13 platser, medan de moderata i stället 
vunnit 14, socialdemokraterna 5 samt »övriga» minskats med 2 platser. Vid 
jämförelse mellan åre'n 1914 och 1916, visar det sig återigen, om endast de 
städer, som valt båda åren, tagas i betraktande, att från det förra t i l l det 
senare året, då hela antalet stadsfullmäktige, som skulle utses, minskats med 
en, de moderata förlorat 32 platser, av vilka socialdemokraterna vunnit 16 
och 15 räknats till »övriga». 

Bland »övriga» hava år 1915 liksom år 1913 hänförts samtliga 10 i Öre-
grund utsedda stadsfullmäktige, som båda åren valts på valsedlar avgivna 
utan partibeteckning. De återstående 18 år 1915 till denna grupp räknade 
stadsfullmäktige liksom alla 44, som år 1916 förts till gruppen, voro valda 
av partigrupper, som icke kunnat hänföras till något bestämt politiskt parti. 
Av dessa tillhörde år 1915 10 (samtliga valda) Kungälv, 5 Djursholm och 1 
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vardera av städerna Köping, Luleå och Haparanda. Av de år 1916 valda 
tillhörde 10 (samtliga valda) vardera av städerna Sigtuna, Gränna och Mar
strand, 5 vardera av städerna Norrtälje och Visby, 3 Huskvarna och 1 
Strömstad. 

För att underlätta en jämförelse mellan de olika partiernas styrka bland 
de röstande och bland de valda stadsfullmäktige meddelas i efterföljande 
tablå en sammanställning av varje partis relativa andel av det samman
lagda röstetalet och av hela antalet valda stadsfullmäktige.) 

Procenttalen för röstvärdet och de valda stadsfullmäktige borde natui"ligt-
vis för varje särskilt parti vara desamma, under förutsättning att platserna 
fördelades partierna emellan fullt proportionellt till de sammanlagda röste
talen. Vid uppdelning på et t flertal valkretsar måste likväl helt naturligt 
en del förskjutningar äga rum, varvid de svagare partierna oftast bli lidande. 
Socialdemokraternas ställning visar sig i detta avseende vara den ofördel
aktigaste, i det att, oaktat på detta parti komino år 1915 24-4 och år 1916 
226 % av det sammanlagda röstetalet, likväl endast resp. 17"9 och 18-0 % av 
de valda stadsfullmäktige tillhörde socialdemokraterna. Gynnsammast ställda 
i detta hänseende voro år 1915 de liberala och år 1916 de moderata med i 
vartdera fallet större antal stadsfullmäktige än röstvärdets procentuella an
del i och för sig berättigade till. 

Genomsnittliga antalet röstande och röstvärdet bakom varje vald stads
fullmäktig inom vart och ett av de stora politiska huvudpartierna åren 1915 
och 1916 framgå av här nedan sammanställda ta l : 

J) För att fä full motsvarighet mellan röstetalet och antalet valda stadsfullmäktige har för 
såväl ar !?""> som ar liUti antalet liberala stadsfullmäktige ökats med en och antalet social
demokratiska fullmäktige på motsvarande sätt minskats. Ändringen avser för år 1915 Mariefred, 
där en av de valda förts till socialdemokraterna men hela röstetalet till liberalerna, samt för år 
191(5 Vadstena, där med uugefärligen lika röstetal för liberala och socialdemokrater valts endast 
1 liberal men 3 socialdemokrater, på grund därav att liberalerna delvis röstat på socialdemokra
tiska namn. 
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Tab. B. Antal kvinnliga stadsfullmäktige. 



15 

Den betydande olikheten mellan partierna i medeltalet röstande för varje 
vald stadsfullmäktig beror huvudsakligen på medelröstetalets olika storlek. Att 
åter antalet röster i genomsnitt per representant, vilket vid en fullt propor
tionell fördelning av alla platser efter varje partis hela röstetal borde vara 
lika stort för alla partier, företedde så stora växlingar, förklaras till 
största delen av den nyss påpekade förskjutningen till förmån för det största 
partiet, som ofta äger rum vid fördelningen av platserna inom de särskilda val
kretsarna. En bidragande orsak till den ogynnsamma ställning, socialdemo
kraterna intogo, har dock även varit den omständigheten, att de hade sin 
huvudstyrka i några av de största städerna, där röstetalet för alla partier 
var ovanligt högt i förhållande till antalet valda stadsfullmäktige. I Stock
holm t. ex., som år 1915 intog en mycket dominerande ställning i förhållande 
till övriga städer, utgjorde antalet röster i medeltal för varje vald stads
fullmäktig 18 549, under det att motsvarande medeltal för samtliga städer 
utgjorde endast 3 376. 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. B meddelas uppgift å antalet inom varje 
stad och varje parti valda kvinnliga stadsfullmäktige. Av de till gruppen 
»övriga» räknade voro de år 1915 i Köping och Luleå och den år 1916 i 
Sollefteå valda representanter för de speciella kvinnogrupperna. 

Tillämpningen ar rangordnings- och rednktionsreglerna. En översikt över till-
lämpningen av rangordnings- och reduktionsreglerna lämnas i tab. C, varvid 
för överskådlighetens skull de valda stadsfullmäktige fördelats efter det an
tal, som utsetts inom varje partigrupp. Då i de fall, då två ungefär 
jämstarka partier röstat med gemensam partibeteckning, i allmänhet reduk
tionsregeln måste komma till användning, även om sammanhållningen inom 
vart och ett av de båda partierna varit stor, hava i tabellen alla de stads
fullmäktige, som av denna anledning valts enligt reduktionsregeln, dessutom 
särskilt antecknats inom parentes. 

Nedanstående sammanställning utvisar i procent av hela antalet valda 
stadsfullmäktige inom vart och ett av de politiska huvudpartierna den 
utsträckning, i vilken vid valen åren 1913—1916 reduktionsregeln kommit 
till användning vid röstsammanräkningen för de valda. 

Med undantag för år 1913 synes sålunda genomgående sammanhållningen 
hava varit relativt svagast inom det moderata partiet, men återigen starkast 
bland socialdemokraterna. Skillnaden i detta hänseende mellan de moderata 
och de båda övriga partierna, som än ytterligare ökas, om man tager 
hänsyn till de ganska talrika fall, då inom vänsterpartierna reduktions
regeln kommit att tillämpas på grund av uppträdande under gemensam parti-
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Tab. C. Tillämpningen av rangordnings- och reduktionsreglerna. 
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beteckning vid valet, får möjligen till en del sin förklaring därav, a t t de 
moderata i allmänhet vid varje särskilt val haft att besätta ett väsentligt 
större antal platser än vart och ett av de övriga partierna. — Vad angår i 
övrigt siffrorna i tab. C, kan nämnas, att bland »övriga» ingå här även de 
tio stadsfullmäktige, som i öregrund år 1915 valts av den s. k. fria gruppen, 
inom vilken ordningen mellan namnen alltid skall bestämmas enligt reduk
tionsregeln. 

II. Den kommunala rösträtten i Stockholm år 1915 och i övriga städer, 
som icke deltaga i landsting, år 1916. 

I röstlängd upptagna. I tab. 4 meddelas uppgifter för Stockholm år 1915 
samt för Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle år 191(i å antalet i röst
längd upptagna personer, bolag och andra samfälligheter med fördelning på 
röstberättigade och icke röstberättigade inom varje enröstgrupp. En sam
manfattning av tabellens siffror lämnas i efterföljande tablå, där även de 
sammanlagda röstetalen för de särskilda städerna äro angivna. 

Sedan närmast föregående val har antalet i röstlängd upptagna ökats i 
Stockholm med 8 500, i Göteborg med 7 o09, i Malmö med 2 434, i Norr
köping med 2 788 och i Gävle med 168, motsvarande i procent 7 1 , 14-7, 6#7, 
211 och 1-4 •/.. Relativt taget störst är sålunda ökningen i Norrköping, 
säkerligen beroende till stor del på, a t t ös t ra Eneby med ingången av år 
191(5 inkorporerats med staden. 

De i röstlängden upptagnas procentiska andel av folkmängden vid årets 
början samt medelröstvärde vid här ifrågavarande val i jämförelse med när
mast föregående framgå för de särskilda städerna av följande sammanställ
ning. 
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Tab. D. I röstlängd upptagna, röstberättigade och icke 
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röstberättigade, fördelade i procent på varje enröstgrupp. 
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Till jämförelse med ovanstående siffror kan nämnas, att för de städer till
sammantagna, som åren 1914 och 1916 deltogo i landstingsmannaval, utgjorde 
samtliga i röstlängd upptagna resp. 29-2 och 31-7 procent av folkmängden 
och deras medelröstvärde resp. 9-5 och 99. 

De stora ojämnheter, som i tab. 4 kunna iakttagas i de särskilda enröstgrup-
pernas inbördes storleksförhållanden, bero huvudsakligen på verkan av de bevill-
ningsfria avdragen å den till bevillning uppskattade inkomsten av kapital och 
arbete. Dessa avdrag utgjorde år 1915 resp. 1916 i Stockholm och Norrköping 
650 kr. för inkomst understigande 1 200 kr. och 500 kr. för inkomst fr. o. m. 
1 200 till 1 800 kr., i Göteborg voro samma avdrag 650 och 400 kr., i Gävle 
550 och 400 kr. och i Malmö i regel likaledes 550 och 400 kr., ehuru där 
såväl högre som lägre avdrag även tillämpats. I alla städer, där icke redan 
de bevillningsfria avdragen voro de högsta tillåtna, hava därjämte dessa 
avdrag ytterligare höjts för personer med större familjer. 

På grund av dessa avdrag funnos i Stockholm mycket få inkomsttagare 
med 14—17 röster, då personer med 1 799 kronors inkomst ännu kommo i 
åtnjutande av ett bevillningsfritt avdrag på 500 kr. och alltså hade en be
skattningsbar inkomst, som uppgick till endast 1 299 kr., vilken enligt gällande 
röstskala berättigade dem till 13 röster, medan däremot en person med 1 800 
kronors inkomst icke erhöll något bevillningsfritt avdrag, varför dennes 
röstetal uppgick till 18. 

I var och en av de fyra nämnda röstgrupperna funnos sålunda i 1915 års 
röstlängd för Stockholm upptagna endast några få hundratal personer mot 
i den närmast föregående gruppen med 13 röster icke mindre än 3 829 och i 
den närmast högre med 18 röster 1 616 personer. 

På samma sätt kan även för de övriga städerna spåras en direkt inverkan 
av de bevillningsfria avdragen på vissa röstgruppers storlek. Sålunda voro 
exempelvis i Göteborg sjunde samt femtonde, sextonde och sjuttonde röst
grupperna mycket fåtaliga, likaså i Malmö och Gävle femtonde, sextonde och 
sjuttonde röstgrupperna, och i Norrköping grupperna med röstetalen 14—17. 

Med nu påpekade oregelbundenheter befunno sig i stort sett röstgrupperna 
med stigande röstetal i numeriskt avtagande ända upp ti l l tjuguenrösters-
gruppen, vilken i alla städerna var betydligt större än de närmast föregående, 
beroende därpå, att denna grupp var den första, till vilken räknades inkomst
tagare inom en inkomstlatitud av 500 kr. (2 001—2 500 kr.), medan denna 
latitud vid de lägre röstetalen varit endast 100 kr. Därefter avtogo emel
lertid åter röstgrupperna i storlek med undantag för den allra högsta, som 
åter visade en stark stegring. 

De i tab. D meddelade relativa talen visa de särskilda städerna emellan 
ganska betydande olikheter, mest framträdande i den lägsta röstetalsgruppen, 
där hl. a. jämförelsen mellan Stockholm och Norrköping, för vilka siffrorna 
med hänsyn till det bevillningsfria avdragets storlek äro fullt jämförbara, 
visar i den förra staden ett antal i röstlängden upptagna av icke mera än 
53 % av samtliga i längden upptagna mot i den senare staden 137 %. Den 
relativt största röstgruppen var i Stockholm och Göteborg den fjärde, som 
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omfattade resp. 9-7 och 9 3 % av alla i röstlängd upptagna, i Malmö den 
tredje, omfattande 105 % av samtliga, samt i Norrköping och Gävle den 
första med till gruppen hörande personer uppgående till resp. 13-7 och 12-3 
% av alla i röstlängden upptagna. Den högsta röstgruppen, omfattande de i 
röstlängd upptagna med 40 röster, var jämförelsevis störst i Stockholm, när
mast följt av Göteborg och i ordning därefter av Malmö, Gävle och Norr
köping, över huvud taget voro de högre röstgrupperna relativt talrikast i-
Stockholm, såsom mera överskådligt framträder i följande sammandrag av de 
i röstlängden upptagna i tvenne grupper, den ena omfattande alla med 1—17 
röster och den andra alla med högre röstetal. 

Till jämförelse kan nämnas, a t t i de städer, som deltogo i 1916 års lands-
tingsmannaval, röstgrupperna fr. o. m. 18 t. o. m. 40 röster omfattade 218 % 
av alla i röstlängd upptagna. 

Röstberättigade och icke röstberättigade. I tab. 4 finnas för de fem största 
städerna angivna de absoluta talen för samtliga i röstlängd upptagna inom 
varje enröstgrupp med fördelning på röstberättigade och icke röstberättigade, 
vart i l l för större överskådlighet här i texten i tab. E . fogas en översikt av 
relationerna mellan de röstberättigade och alla i längden upptagna inom 
varje särskild enröstgrupp och för samtliga grupper tillsammans. 

Liksom vid föregående val äro Stockholm och Göteborg jämförelsevis för
delaktigt ställda i fråga om det relativa antalet röstberättigade, som här 
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Tab. E. Röstberättigade i procent av alla i röstlängd upptagna inom varje 
enröstgrupp. 
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uppgår till något mera än tre fjärdedelar av samtliga i längden upptagna, 
medan Norrköping med icke mera än ungefär 55 % röstberättigade fort
farande intager den minst gynnsamma platsen. Vad Stockholm angår, synes 
det höga procenttalet till någon del vara beroende på, att valet där förrät
tades så tidigt på året, att den vid valet använda röstlängden upprättats 
före första kommunaluppbördsstämman, varigenom de, som icke då betalade 
sin skatt, ännu hade rösträtt vid valet. En jämförelse med motsvarande tal 
för närmast föregående stadsfullmäktigval visar i Stockholm, Göteborg och 
Norrköping en mindre procentisk ökning i antalet röstberättigade, medan 
nedgång i relationen förekommit endast i Gävle. Vidare kan nämnas, att 
vid 1916 års Jandstingsmannaval utgjorde de röstberättigade 76-9 % för de i 
valet deltagande städerna och 80-8 % på landsbygden av alla i röstlängd upp
tagna. 

En företeelse, som i tab. E tydligt framträder, är det i allmänhet låga 
antalet röstägande i röstgrupperna med små röstetal, i jämförelse med vad 
fallet är i de mera betydande röstetalsgrupperna. I de allra flesta fall är det 
naturligtvis oguldna kommunalutskylder, som äro orsaken till att eljest röst
berättigade ej få utöva sin kommunala rösträtt, och att det i synnerhet är 
inkomsttagarna, som på detta sätt förlora sin rösträtt, synes framgå därav, 
att de icke röstberättigade i allmänhet voro relativt mycket talrikare i de röst
grupper, som kunna antagas omfatta större antal inkomsttagare, än i vissa 
andra närliggande grupper. Däremot voro i regel procenttalen för de röstberät
tigade jämförelsevis höga inom de grupper, som till väsentligaste delen bestå 
av fastighetsägare. Särdeles iögonenfallande framträder skillnaden i det 
relativa antalet röstägande vid jämförelse mellan röstgrupperna 14—17, 
som sannolikt till övervägande del bestå av fastighetsägare, och den 18:e, 
som, enligt vad man har skäl att antaga, företrädesvis torde omfatta in
komsttagare och därför omfattar jämförelsevis betydligt färre röstägande än 
de föregående grupperna. 

En följd av att de i röstlängd upptagna i större utsträckning förlora sin 
rösträtt i de lägre än inom de högre röstgrupperna är, som följande tablå 
visar, att medelröstetalet för de icke röstberättigade är betydligt lägre än för 
de röstberättigade. 

Deltagandet i valen. Då det endast för Stockholm, Göteborg, Malmö, Norr
köping och Gävle finnes uppgifter å de vid stadsfullmäktigvalen röstberät
tigade, är det endast för dessa fem städer möjligt att i siffror angiva liv
aktigheten av deltagandet i ifrågavarande val. Uttryckt i procent av de röst-
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berättigade i resp. städer var det relativa antalet röstande vid nu förelig
gande samt vid 1913 och 1914 års stadsfullmäktigval följande: 

Deltagandet i valen var sålunda endast i Stockholm livligare än vid närmast 
föregående val, i samtliga övriga städer visar sig däremot i detta hänseende 
en tydlig tillbakagång. 

Stockholm den 14 oktober 1918. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 
Hjalmar Fredelius. 



TABELLER. 
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Tab. 1. Avgivna valsedlar och valda stads-
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fullmäktige vid de allmänna valen år 1915. 



28 TAB. 1 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-

Anmärkningar 
f) I de härmed betecknade valkretsarna hava valsedlar tillhörande det liberala och det socialdemo

kratiska partiet varit äsatta gemensam partibeteckning och därför i valprotokollen upptagits säsom en 
enda grupp. Då de likväl i övrigt uppträtt som- tvä. skilda partier med olika namn på sina val
sedlar, hava de här fördelats på vederbörliga partier. 

') Djursholm. Partigruppen >Sparsamliet: Inga kommunens medel till restaurangrörelsen> synes ej 
hava varit en sammanslutning av politisk karaktär och har därför i kol. 5, 11 och 18 förts till »övriga». 

s) Mariefred. De liberala och socialdemokraterna röstade under gemensam partibeteckning. »Nykter-
hetsfolk och förenade vänstern», och med gemensam lista samt valde H liberala och en socialdemokrat. 

s) Eksjö. Moderata och liberala röstade här med gemensam partibeteckning, >De borgerliga», men då 
de i övrigt uppträtt som två skilda partier med olika namn på sina valsedlar, hava de fördelats på veder
börliga partier. 

) Nässjö. De moderata voro splittrade på två grupper med partibeteckningarna »Borgare och 
tjänstomäu» samt »Valmansföreningen», av vilka den förra gruppen omfattade 346 valsedlar med sam
manlagt 5125 röster samt valde 6 stadsfullmäktige och den senare omfattade lt i l valsedlar med 2174 
röster samt valde 2 stadsfullmäktige. 
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till tab. 1. 
b) Kungälv. Under »övriga» äro sammanförda tvenne partigrupper, »SparsambctsvänDer i Kongelf» 

och »Reformvänner», omfattande resp. 280 och 85 valsedlar med 3 8 4 och 863 röster samt 8 och 2 valda 
stadsfullmäktige, enär dessa grupper enligt erhållna upplysningar ej ansetts vara sammanslutningar av 
politisk natur. 

°) För Trollhättan, som förrättade sitt första stadsfullmäktigval år 1915, kunna inga jämförelsesiffror 
»nioras. 

') Köping. De under »övriga» upptagna valsedlarna avgåvos under partibeteckningen »De fristående> 
och upptojro som första namn en kvinna. 

) Luleå. De under >övriga> upptagna valsedlarna avgåvos med partibeteckningen »Kvinnornas lista>. 
^Haparanda. Under »övriga» äro sammanförda tvenne partigrupper, »Självständighetspartiet» och 

»Kvinnopartiet», av vilka den förra, omfattande 17 valsedlar och 428 röster, valde en stadsfullmäktig. 
10) Slutsummorna för 1915 och 1913 äro ej fullt jämförbara, enär i de förstnämnda ingå även siffror 

för Trollhättan, som förrättade val för första gången år 1915. 

•'!—182535. Stadsfullmäktigvahn. 
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Tab. 2. Avgivna valsedlar och valda stads-
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fullmäktige vid de allmänna valen år 1916. 



32 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-
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34 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-
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36 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-
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38 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-
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40 TAB. 2 (forts.). AVGIVNA VALSEDLAR OCH VALDA STADS-

Anmärkningar 
t ) I de härmed betecknade valkretsarna hava valsedlar tillhörande det liberala och det socialdemokra

tiska partiet varit åsatta gemensam partibeteckning och därför i valprotokollen upptagits såsom en enda 
grupp. Då de likväl i övrigt uppträtt som två skilda partier med olika namn på sina valsedlar, hava 
de här fördelats på vederbörliga partier. 

f t ) I de härmed betecknade valkretsarna ingå bland do liberala även valsedlar, avgivna av socialde
mokraterna, vilka här synas hava röstat icko endast med gemensam partibeteckning utan även med gemen
samma eller i det närmaste likartade listor som de liberala och därför icke kunnat i statistiken skilja» 
från dessa. De av den gemensamma partigruppen valda stadsfullmäktige hava i kol. 16 förts till de liberala. 

') Norrtälje. Partigruppen »Samlingslistan» synes ej hava varit en sammanslutning av utpräglat 
politisk karaktär, varför dess valsedlar, röst.al och valda stadsfullmäktige i kol. 5, 11 och 18 förts till 
»övriga». 

!) Sigtuna. De röstande voro fördelade på två partigrupper, nämligen »Medborgarnes samlingslista» 
med 70 valsedlar och sammanlagt 872 röster och »Sigtuna framtid» med 9 valsedlar och 77 röster, som 
båda synas ej hava varit av politisk karaktär och därför förts till »övriga». Samtliga platser hava till
fallit den förra av de båda grupperna. 

3) För Osthammar, Katrineholm och Sollefteå, som förrättade stadsfullmäktigval för första gången 
år 191,6, kunna jämförelsesiffror ej anföras (jfr anm. 1 till tub. 3). 

4) Östhammar. Av de vid valet förekommande partigrupperna har en benämnd »Stadsfullmäktige», 
som synes ej hava varit av politisk kiiraktär, förts under »övriga» och en annan under beteckningen 
»Arbetare och gårdBägare» till socialdemokraterna. 

6) Trosa, Vadstena. Liberala och socialdemokrater hava här enligt valprotokollet röstat under gemen
sam pariibeteckning och med åtminstone delvis samma namn; valresultaten äro enligt meddelade upplys
ningar fördelade på de båda partierna. 

") Jönköping. De moderata voro i alla tre valkretsarna splittrade på två partigrupper med parti
beteckningarna »Borgerliga valmansföreningen» och »Moderata valmansföreningen», av vilka den förra 
gruppen i hela staden omfattade 1137 valsedlar med sammanlagt 21517 röster samt valde 12 stads
fullmäktige och den senare omfattado 385 valsedlar med 6005 röster samt valde 2 stadsfullmäktige 

7) Gränna. De båda partigrupperna »Enighet» och »Grännas väl» voro enligt erhållna upplysningar 
sammanslutningar av helt och hållet opolitisk natur, varför sammanlagda antalet valsedlar, röstetalet och 
de valda stadifullmäktige här förts till »övriga». 

8) Huskvarna. Vid valet förekommo utnm partigrupperna »De frisinnade» och »Arbetarepartiet» yt
terligare trenne partigrupper, nämligen »Samlingspartiet», »Nykterhets- och sparsamhetsvänner» samt »De 
fristående», av vilka de först- och sistnämnda enligt erhållna npplysningar förts till resp. de moderata 
och liberalerna, den tredje under »övriga». 

9) Visby. Under »övriga» hava förts gruppen »Kommunalt intresse», en sammanslutning av nykter
hetsfolk och ett fåtal liberaler med dragning åt de moderata samt gruppen »För nykterhet mot dyrtid», 
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till tab. 2. 
bestående av absoluta nykterhetsvänner samt ett fåtal socialister. Den förra gruppen samlade i stadens 
båda valkretsar 99 valsedlar med ett röstvärde av 1 809 och valde 2 stadsfullmäktige, den senare 208 
valsedlar med 2 662 röster samt valde 3 stadsfullmäktige. 

10) Göteborg. I första valkretsen avgåvos fyra valsedlar utan partibeteckning, vilkas röstvärde emel 
lertid ej angivits, varför siffran ej heller inräknats i kol. 6. 

11) Marstrand. De båda vid valet uppträdande partigrupperna, »Marstrandslistan» och »Medborgare
listan» voro enligt erhållna upplysningar» ej av politisk karaktär, varför de här iörts under »övriga»; den 
förra (mod 117 valsedlar och ett röstvärde av 2 037) synes dock hava utgjorts väsentligen av mera mo
derata väljare, medau den senare (med 196 valsedlar och ett röstvärde av 2 385) varit mera vänstcrgående. 

ia) Filipstad. De under rubriken »liberala» upptagna valresultaten härröra från tvenne olika parti
grupper, »vänstern» samt »sparsamhets-, nykterhets- och reformvänner», av vilka den förstnämnda åtmin
stone uppenbarligen var en sammauslutning av liberala och socialdemokroter. Antalet valsedlar, röste
talet och de valda stadsfullmäktige utgjorde för den förra gruppen 224, 2 861 och 3 samt för den senare 
206, 1 604 och 1. 

ls) Örebro. Inom båda valkretsarna voro de moderata splittrade på två partigrupper med partibeteck
ningarna »Den borgerliga listan» och »Beformvänner», av vilka den förra gruppen i hela staden omfattade 
1341 valsedlar med sammanlagt 29 676 röster samt valde 13 stadsfullmäktige och den senare gruppen, 
som utgjorde en sammanslutning av moderata nykterhetsvänner, omfattade 189 valsedlar med 4 623 röster 
samt valde 1 stadsfullmäktig. 

14) Säter. De liberala voro splittrade på två partigrupper med partibeteckningarna »Frisinnade och 
nykterhetsvänliga» samt »Frisinnade och nykterhetsvänner», av vilka den förra omfattade 52 valsedlar 
med sammanlagt 644 röster samt valde 2 stadsfullmäktige och den senare omfattade 110 valsedlar med 
sammimlagt 1122 röster samt valde o stadsfullmäktige. 

") Örnsköldsvik. De moderata voro splittrade på två partigrupper med partibeteckningarna »De mo
derata» och »Borgerliga partiet», av vilka den förra omfattade 250 valsedlar med sammanlagt 5 467 
röster samt valde 8 stadsfullmäktige och den senare omfattade 126 valsedlar med sammanlagt 2 044 
röster samt valde A stadsfullmäktige. 

'•) Sollefteå. Under »övriga» har förts partigruppen »Kvinnornas lista». 
") Umeå. De moderata voro splittrade på två partigrupper med partibeteckningarna »Sparsamhets-

vännerna» och »Centern», av vilka den förra omfattade 505 valsedlar med sammanlagt 9 775 röster samt 
valde 10 stadsfullmäktige och den senare omfattade 55 valsedier med sammanlagt 1100 röster samt 
valde 1 stadsfullmäktig. 

18) Skellefteå. De liberala .voro splittrade på två partigrupper med partibeteckningarna »Sparsnm-
hetspartiet» och »Borgarogruppen», av vilka den förra omfattade 208 valsedlar med sammanlagt 2 137 
röster amt valde 3 stadsfullmäktige och den senare omfattade 67 valsedlar med sammanlagt 1126 röster 
samt valde 2 stadsfullmäktige. 
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Tab. 3. Avgivna valsedlar och valda stads-

Anmärkningar 
J) Trollhättan, som den 1 januari 1916 inträdde i utövning av stadsrättigheterna, nyvalde dessför

innan hela antalet stadsfullmäktige, hälften för en tid av 2 år och återstående antalet för don sedvanliga 
fyraårsperioden (jfr tab. 1). 

2) Osthammar, Katrineholm och Sollefteå, av vilka den förstnämnda år 1916 övergick från allmän 
rådstuga till stadsfullmäktige och de båda senare med 1917 års ingång blevo städer, förrättade dessför
innan val av hela antalet stadsfullmäktige (jfr även tab. 2). 
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fullmäktige vid fyllnadsval åren 1915 och 1916. 

till tab. 3. 
s) Norrköping. I den genom inkorporering av Östra Ene'>y tillkomna fjärde valkretsen förrättades 

val av 10 stadsfullmäktige, hälften valda för 2 och återstoden för 4 år (j f r ta!)- 2). 
4) Skellefteå. På grund av ökning av antalet stadsfullmäktige till 22 förrättades år 1916 särskilt 

val av 1 stadsfullmäktig för en tid av två år. 
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Tab. 4. I röstlängd upptagna röstberättigade och icke röstberättigade i 
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Stockholm år 1916 samt i Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle år 1916. 
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