




STATISTISKA MEDDELANDEN 
SER. A. BAND IV : 8 

KYRKOFULLMÄKTIGVALEN 

ÅR 1931 

AV 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

STOCKHOLM 1932 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

313420 



Statistiska meddelanden. Ser. A 
digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. 

urn:nbn:se:scb-smsra-0408_ 



TILL K O N U N G E N . 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom brev den 23 december 1931 medgivit, att 
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Résumé de la statistique des élections aux conseils paroissiaux en 1931. 

Par une loi du 6 juin 1930, une nouvelle institution a été introduite dans l'administration 
ecclésiastique de la Suède à savoir des conseils paroissiaux (»kyrkofullmäktige»), analogues 
aux conseils municipaux dans les communes civiles. En général, les conseils paroissiaux sont 
obligatoires dans toutes les paroisses ayant plus de 5 000 habitants; dans les autres paroisses, 
cette institution est facultative. Les élections eurent lieu, pour la première fois, en 1931. 

Dans la statistique présente, on a fait distinction entre deux groupes dits A et B, dont A 
renferme telles paroisses où des désignations différentes de parti ou des listes de noms toutes 
différentes se sont présentées, tandis qne le groupe B renferme telles paroisses où les partis 
sont tombés d'accord de se servir des mêmes désignations de parti et des mêmes listes de 
noms. La participation a été bien plus vive dans les paroisses du groupe A. — Le nombre 
total des votants s'élève à 407 997, dont 210 639 hommes et 197 358 femmes. Le nombre des 
membres élus était de 7948, dont 525 femmes. 



Inledning. I en inom första kammaren år 1918 väckt motion hemställde herr 
K. J . Ekman om vidtagande av sådana ändringar i förordningarna om kyrko
stämma m. m., att behandlingen av rent kyrkliga ärenden i församlingarna måtte 
överlämnas åt kyrkofullmäktige i likhet med vad som kunde komma att bestäm
mas rörande vissa ärendens överlämnande åt kommunalfullmäktige i de borgerliga 
kommunerna på landsbygden. Tredje särskilda utskottet, till vilket motionen 
remitterades, fann, att åtskilliga skäl talade för införande av ett representativt 
system även för den kyrkliga kommunens vidkommande, och hemställde med 
hänsyn härtill, a t t riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om ut
redning, huruvida och i vad mån representativt system kunde införas jämväl 
inom den kyrkliga kommunen. Kamrarna biträdde utskottets hemställan, var
efter riksdagens beslut anmäldes i skrivelse den 19 december 1918. 

Med anledning härav tillkallades sex sakkunniga, vilka den 30 december 1922 
avgåvo betänkande med förslag till lag om församlingsstyrelse och till bestäm
melser om folkskoleärendenas överflyttning från den kyrkliga till den borgerliga 
kommunen m. m. Efter av riksdagen sedermera vid flera tillfällen gjorda utta
landen i ärendet verkställdes under våren 1929 inom ecklesiastikdepartementet 
efter samråd med socialdepartementet en omarbetning av kyrkostämmoförord
ningen. 

På grundval av dessa förberedande arbeten framlades vid 1930 års riksdag 
proposition (n:r 100) med förslag till lag om församlingsstyrelse och till lag om 
församlingsstyrelse i Stockholm, vilka förslag med vissa ändringar antogos av 
riksdagen. Lagen om församlingsstyrelse, som utfärdades den 6 juni 1930 (Svensk 
författningssamling n:r 259) ersätter alltså förordningen om kyrkostämma samt 
kyrko- och skolråd av den 21 mars 1862. För Stockholm har givits en särskild 
lag om församlingsstyrelse (Svensk författningssamling n:r 260), vilken ersätter 
förordningen om kyrkostämma samt kyrko- och skolråd i Stockholm av den 20 
november 1863. Dessa lagar om församlingsstyrelse trädde, med visst undantag 
för Göteborg, i kraft den 1 jan. 1932; och skulle allmänna val av kyrkofull
mäktige för åren 1932—1934 äga rum under år 1931. 

Allmänna bestämmelser. Varje territoriell församling äger att själv, efter vad 
i den nya lagen närmare bestämmes, vårda sina gemensamma kyrkliga angelägen
heter samt folk- och fortsättningsskoleväsendet i församlingen, såvitt icke hand-
havandet därav enligt gällande författningar tillkommer annan. 

Två eller flera församlingar eller delar av skilda församlingar må för vården om 
de i lagen avsedda angelägenheterna eller vissa av dem förenas till en kyrklig 
samfällighet. Om bildande av sådan samfällighet förordnar Konungen. Dylikt 



2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 

förordnande må ej meddelas, med mindre församlingarna samtyckt därtill eller 
åtgärden finnes vara påkallad av betydande allmänt behov. —• Vad huvudstaden 
beträffar, stadgas, att kyrklig angelägenhet, som är av den allmänna beskaffenhet, 
a t t den angår staden samfällt och för vars avgörande erfordras församlingarnas 
gemensamma beslut, skall, sedan ärendet av överståthållarämbetet eller konsi
storium överlämnats till församlingarna, å en och samma dag, som bestämmes av 
konsistorium, behandlas å kyrkofullmäktigsammanträden i de särskilda försam
lingarna. Om de därvid fattade besluten skall konsistorium underrättas. Hava 
församlingarna stannat i olika beslut, skall den fråga, i vilken skiljaktighet före
kommit, avgöras av församlingsdelegerade. Dessa utses av kyrkofullmäktige i 
varje församling bland fullmäktige till ett antal av en delegerad för varje försam
ling och därutöver ytterligare en för varje vid det nästföregående årets utgång 
påbörjat tiotusental invånare i församlingen. 

I fråga om den församlingarna i riket tillkommande beslutanderätten skall 
denna i församling med mera än 5 000 invånare, med nedan nämnda undantag, 
uppdragas åt kyrkofullmäktige. Beträffande församling, som helt eller delvis in
går i kyrklig samfällighet, må Konungen medgiva undantag från detta stadgande. 
Har i församling, där kyrkofullmäktige finnas, invånarantalet nedgått till 5 000 
eller därunder, skall beslutanderätten fortfarande utövas av kyrkofullmäktige, 
därest icke kyrkostämman annorlunda beslutar. 

Församling med 5 000 invånare eller därunder äger åt kyrkofullmäktige upp
draga beslutanderätten, och må förslag om upphävande av sådant beslut icke 
väckas förrän fyra kalenderår förflutit sedan kyrkofullmäktige trädde i verk
samhet och skall, om det godkännes, tillämpas från utgången av det kalenderår, 
varunder godkännandet vunnit laga kraft. Beslut om införande eller avskaffande 
av kyrkofullmäktige skall ofördröjligen anmälas hos länsstyrelsen och domkapitlet. 

Finnas kyrkofullmäktige, inskränkes kyrkostämmans befattning till följande 
ärenden, nämligen: 

a) ärenden, för vilkas avgörande gälla särskilda bestämmelser om rösträtt; 
b) ärenden, som avses i 9 och 10 §§ i lagen den 9 december 1910 om reglering 

av prästerskapets avlöning; 
c) ärenden, som jämlikt 3 § andra stycket i lagen om församlingsstyrelse skola 

handläggas å gemensam kyrkostämma med två eller flera församlingar; 
d) frågor om införande och avskaffande av kyrkofullmäktige samt om kyrko

fullmäktiges antal; 
e) frågor om ställe för kyrkostämma och om sättet för stämmas kungörande; 

samt 
f) tillsättande av lärarbefattning, med vilken är förenad organist- eller klockar-

syssla eller båda dessa sysslor eller kyrkosångarbefattning, så ock tillsättande 
i annat fall av organist-, kyrkosångar- eller klockarbefattning. 

För Stockholms vidkommande utövas församlings beslutanderätt å kyrko
stämma i frågor om kyrkofullmäktiges antal, i ärenden, som avses i 9 och 10 §§ 
i lagen den 9 december 1910 om reglering av prästerskapets avlöning, samt vid 
val av organist, kyrkosångare och klockare. 
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Antalet kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktiges antal bestämmes i förhållande 
till folkmängden sålunda, att 
församling med 2 000 invånare eller därunder utser 15—20 

» » över 2 000 t. o. m. 5 000 invånare utser 15—25 
» » » 5 000 » 10 000 » » 20—30, samt 
» » » 1 0 000 invånare utser 25—10. 

I Stockholm är antalet kyrkofullmäktige bestämt sålunda, att 
församling med 10 000 invånare eller därunder utser 15—25 

» » över 10 000 t. o. m. 20 000 invånare utser 20—30 
» » » 20000 » » » 40 000 » » 25—35, samt 
» » » 40 000 invånare utser 30—40. 

Kyrkostämma beslutar, med iakttagande av vad ovan är sagt, huru många 
kyrkofullmäktige skola utses för församlingen. Om beslutet skall länsstyrelsen 
och i Stockholm magistraten ofördröjligen underrättas. 

Skola kyrkofullmäktige utses för kyrklig samfällighet, ankommer på Konungen 
att bestämma, huru många fullmäktige skola utses för samfälligheten. Av det för 
denna bestämda antalet fullmäktige skall varje i samfälligheten ingående för
samling eller del av församling utse en samt därutöver det antal, som belöper 
på församlingen eller församlingsdelen efter den beräkningsgrunden, att en kyrko-
fullmäktig utses för varje befolkningstal motsvarande det som erhålles, då sam-
iällighetens hela folkmängd delas med det återstående antalet fullmäktige för 
hela samfälligheten. Därest det antal fullmäktige, som med tillämpning av nämnda 
regel bör utses, icke uppgår till det för samfälligheten bestämda antalet, skola 
för ernående av detta antal de församlingar eller församlingsdelar, vilkas folk
mängd mest överskjuter omförmälda tal, vara berättigade att var för sig välja 
ytterligare en fullmäktig. Antalet fullmäktige, som i enlighet med dessa före
skrifter skola utses av varje församling eller del därav, bestämmes av länsstyrel
sen i god tid före valet. 

Bestämmelser om rösträtt, valbarhet, valdag och mandattid. Rösträtt vid val av 
kyrkofullmäktige tillkommer envar, som äger rösträtt å kyrkostämma, och i 
Stockholm envar, som är inom församlingen mantalsskriven och har rösträtt 
vid val av stadsfullmäktige samt ej är främmande religionsbekännare eller an
mält sitt utträde ur svenska kyrkan. Varje röstberättigad äger en röst. 

Kyrkofullmäktige väljas bland de röstberättigade, som äro boende inom för
samlingen och uppnått tjugofem års ålder. Kyrkofullmäktig kan ej den vara, som: 

a) är omyndig; 
b) är i konkurstillstånd; 
c) är av allmänna fattigvården omhändertagen för varaktig försörjning; 
d) på grund av honom ådömd straffpåföljd icke må utöva allmän befattning 

eller genom utslag, som ännu icke vunnit laga kraft, är dömd till påföljd, 
som nu är sagd, eller är ställd under framtiden för brott, vilket kan med
föra sådan påföljd; eller 

e) är förklarad ovärdig att inför rätta föra andras talan. 
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Val av kyrkofullmäktige för församling, som består av enbart landsbygd eller 
av landsbygd och. stad, skall förrättas å söndag från och med den 13 september 
till och med den 20 oktober och för annan församling under tiden från och med 
den 13 september till november månads utgång. Den sistnämnda tiden gäller 
även för Stockholm. Kyrkofullmäktige väljas för fyra år, räknade från och med 
den 1 januari året näst efter det, då valet skedde. I församling, där val sker 
första gången och icke äger rum under år, då allmänna val av kyrkofullmäktige 
förrättas, skall valet dock ej avse längre tid än till utgången av det år, då sådana 
allmänna val nästa gång skola äga rum. Har beslut fattats om ändring av full
mäktiges antal, skall församlingen ändock intill utgången av det år, då allmänna 
fullmäktigval nästa gång skola förrättas, företrädas av fullmäktige till det antal, 
som tidigare blivit bestämt, och må förty icke i anledning av ändringen särskilt 
fullmäktigval företagas. Vad nu är sagt gäller, ändå att ändring av fullmäktiges 
antal påkallas av folkmängdens ökning eller minskning. 

Om val av kyrkofullmäktige i anledning av ändring i ecklesiastik indelning är 
stadgat (se Svensk författningssamling n:r 293 år 1919), a t t i nybildad församling 
må under året, innan indelningsändringen träder i kraft, fullmäktige utses obe
roende av eljest gällande bestämmelser om tid för dylikt val. 

Indelning i valkretsar. För val av kyrkofullmäktige skall församling med mera 
än 10 000 invånare indelas i valkretsar. Vid val av fullmäktige för kyrklig sam-
fällighet skall dock varje i samfälligheten ingående församling eller del av för
samling utgöra en valkrets. Valbarhet är ej inskränkt inom valkrets. 

Vid valkretsindelning iakttages, att varje krets kommer att utse minst tio,, 
högst tjugo kyrkofullmäktige efter den beräkningsgrund, att i allmänhet inom 
varje krets en kyrkofullmäktig utses för varje befolkningstal motsvarande det 
som erhålles, då församlings folkmängd delas med antalet fullmäktige för hela 
församlingen; att delar av samma by eller hemman ej utan synnerliga skäl för
läggas till olika valkretsar; at t varje valkrets skall kunna omslutas med en sam
manhängande gränslinje; a t t antalet fullmäktige för hela församlingen, i den mån 
det utan olägenhet kan ske, fördelas lika på de särskilda valkretsarna; samt at t 
valkretsarna så vitt möjligt sammanfalla med valkretsarna vid kommunal- eller 
stadsfullmäktigval. 

Om indelning i valkretsar jämte antalet fullmäktige för varje valkrets äga, 
efter därom av kyrkorådet uppgjort förslag, kyrkofullmäktige göra framställning 
hos länsstyrelsen. Utan föregående framställning må länsstyrelsen förordna om 
sådan indelning, sedan tillfälle beretts kyrkofullmäktige att avgiva yttrande i 
ärendet. Beslut om indelning i valkretsar skall meddelas senast två måna
der före ingången av det kalenderår, under vilket beslutet skall träda i tillämp
ning. 

För Stockholms vidkommande gäller, a t t för val av kyrkofullmäktige skall 
församling, där mera än trettio fullmäktige skola väljas, indelas i valkretsar. 

Antal församlingar med kyrkofullmäktige. Antalet församlingar, i vilka val av 
kyrkofullmäktige förrättades, utgjorde 354 eller 13-9 % av samtliga försam
lingar i riket. Antalet stadsförsamlingar med fullmäktige uppgick till 125 och an-
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talet landsförsamlingar till 229, d. v. s. resp. 76-7 % och 9-6 %. Häri äro då 
även medräknade sådana församlingar, som endast utgjort valkretsar för val 
av fullmäktige för kyrkliga samfälligheter. 

Eäknat efter folkmängden vid 1930 års slut1) voro 1370092 (33-0 %) av lands
bygdens invånare delaktiga av den nya fullmäktiginstitutionen samt 1 744 807 
(87-4 %) av städernas inbyggare. Starkast framträder representationssystemet i 
Norrland, med undantag för Jämtland med dess genomgående mindre socknar, 
samt i Kopparbergs och Örebro län. De län, inom vilka det representativa systemet 
i minsta utsträckning tillämpats, äro Gotlands, där ingen landsförsamling, samt 
Skaraborgs, där endast 5-3 % av församlingarna, med 22-5 % av befolkningen, 
infört kyrkofullmäktigsystemet. 

Antalet församlingar med obligatoriskt fullmäktigsystem uppgick enligt tab. 
1 till 252 samt med valfritt system till 101. Härvid har man följt den allmänna 
regeln om en viss folkmängd som gräns. Emellertid har även för 22 mindre 
församlingar, på grund av medlemskap i kyrkliga samfälligheter, val av kyrko
fullmäktige faktiskt blivit en tvungen sak. I allt hava bildats 55 kyrkliga 
samfälligheter, varav dock 18 endast omfatta en huvudförsamling med resp. 
kapellförsamlingar, vilka senare här lämnas åsido. Av de återstående 37 äro 
29 med och 8 utan kyrkofullmäktige. Bland större församlingar, som ingå i 
någon kyrklig samfällighet, hava 4 fritagits från skyldigheten at t välja kyrko
fullmäktige. — Utan kyrkofullmäktige äro 2 184 församlingar, därav 2 147 lands-
och 37 stadsförsamlingar. 

Valdag. De tidigaste kyrkofullmäktigvalen förrättades den 13 september (i 4 
landsförsamlingar), det senaste den 28 november (i en stadsförsamling). De dagar, 
å vilka valen talrikast förekommo, voro den 20 september (i 83 lands- och 4 stads
församlingar), den 27 september (i 53, resp. 7), den 4 oktober (i 29, resp. 5), den 
18 oktober (i 45, resp. 28) och den 14 november (i 9 stadsförsamlingar). 

Förekomsten av partidelning vid valen. Någon fördelning av de avgivna val
sedlarna och valda fullmäktige efter politiska partier har ej kunnat genomföras. 
I stället hava församlingarna fördelats i tvenne olika grupper, A och B, alltefter 
den större eller mindre partidelningen vid valen. Därvid hava under grupp A (se 
tab. 1) sammanförts sådana församlingar, där vid valet förekommit olika välj ar-
beteckningar eller också en väljarbeteckning men under densamma två eller flera 
helt olika listtyper, v i l k a e r h å l l i t r e p r e s e n t a t i o n ; under grupp B 
åter de församlingar, där partierna vid valet enats om gemensam lista och väljar
beteckning. 

Hela antalet församlingar, där val av kyrkofullmäktige förrättats, uppgick till 
354, därav A-församlingar 262 och B-församlingar 92; den procentuella fördel
ningen var sålunda resp. 74-0 % och 26'0 %. A-församlingarnas relativa andel 
av hela rikets folkmängd utgjorde 39-7 %, medan B-församlingarnas stannade 
vid 11-0%. 

1) Beräkningarna äro gjorda efter den preliminära uppgift å folkmängden 1930, som publicerats 
i augusti 1931. 
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Deltagandet i valen. Enär någon bearbetning av röstlängderna med anledning 
av kyrkofullmäktigvalen icke ägt rum, kan någon uppgift icke lämnas å antalet 
röstberättigade under 1931 med fördelning å män och kvinnor. Då emellertid 
knappast några större förskjutningar torde ha ägt rum sedan 1930, även om hänsyn 
tages därtill, at t främmande trosbekännare och sådana som anmält utträde ur 
svenska kyrkan icke fått rösta vid de sist förrättade valen, har antalet röstberätti
gade å r 19 30 dock ansetts vara så pass gott material, at t detsamma använts för 
at t belysa valdeltagandet i de nyligen förrättade valen av kyrkofullmäktige. 

Såsom av tab. 1 framgår, utgjorde hela antalet i valet deltagande 407,997, därav 
210 639 män (51-6 %) och 197 358 kvinnor (48-4 %). Av de röstande komma 
379 789 på de församlingar, som hänförts till grupp A, och endast 28 208 på de 
till grupp B räknade församlingarna. 

Sättes antalet röstande i relation till antalet röstberättigade (år 1930) med för
delning efter kön, finner man, att 24-7 % av männen och 19-6 % av kvinnorna 
utövat sin rösträtt. Nämnda tabell visar även valdeltagandet på landsbygden och 
i städerna. Vad den förra beträffar, deltogo 106 003 män och 79 947 kvinnor samt 
i de senare 104 636 män och 117 411 kvinnor eller 27"9 % och 206 %, resp. 22-1 % 
och 190 %. 

Ser man efter, var valdeltagandet varit kraftigast, kommer vad landsbygden 
angår Västernorrlands län (32-8 %) i främsta rummet, därnäst följt av Norr
bottens och av Skaraborgs län med resp. 306 % och 28-5 %. Minst var anslut
ningen i Hallands län (6-4 %). I fråga om deltagarfrekvensen i städerna visar 
sig, att den största livaktigheten gjort sig gällande i Lysekil (61-8 %) samt den 
minsta i Eslöv (1"5 %). 

Avgivna valsedlar. Antalet avgivna valsedlar vid kyrkofullmäktigvalen med
delas länsvis för landsbygden och städerna i tab. 1. Inom hela riket avgåvos så
lunda inalles 406 843 godkända valsedlar, varav 185 519 på landsbygden och 
221 324 i städerna. Läggas härtill de kasserade, vilka uppgingo till 1180 eller 0-3 % 
av totala antalet avgivna valsedlar, erhålles ett antal av 408 023. Största antalet 
kasserade valsedlar förekom i Stockholm eller 463, det minsta i Jönköpings 
län eller 5. På landsbygden finna vi största antalet sådana sedlar i Väster
bottens län eller 95, det minsta i Jönköpings och Älvsborgs län eller 2. Den brist
ande överensstämmelsen mellan antalet avgivna valsedlar och antalet i valet 
deltagande beror därpå, att de vid valet företagna avprickningarna i röstlängderna, 
på vilka uppgifterna rörande de sistnämnda grunda sig, i en del fall blivit felaktigt 
verkställda. 

Valda fullmäktige. Uppgifter rörande antalet valda kyrkofullmäktige, för
delade å män och kvinnor, finnas länsvis för landsbygd och städer meddelade i 
tab. 1. Totala antalet valda fullmäktige utgjorde 7 948, av vilka 7 423 eller 93-4 % 
voro män och 525 eller 6'6 % kvinnor. Antalet kvinnliga representanter är, som 
synes, lågt, en tendens som varit genomgående vid övriga kommunala valen de 
sista åren. Mot 1 000 män svarade sålunda blott 71 kvinnor. Eelativt taget voro 
kvinnorna talrikast företrädda i Hallands län (14 %), Stockholms län (10 %), 
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Gotlands län (10 %) och Kristianstads län (10 %); svagast voro de representerade 
inom Kopparbergs län (3 %). I Stockholm valdes 76 kvinnor till kyrkofullmäktige 
eller ej fullt 14 % av antalet valda. 

Överklagade val. Över de hösten 1931 förrättade kyrkofullmäktigvalen 
anfördes besvär hos regeringsrätten i tillsammans 9 fall. I 6 fall föranledde 
överklagandet ingen äDdring. Ny sammanräkning däremot ägde rum i 3 fall. 
I tabellerna har givetvis hänsyn tagits till de ändringar i uppgifterna, som blivit 
en följd av de nya sammanräkningarna. 

Överklagandet har i flertalet fall berört frågan om personers valbarhet. 
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Tab. 2. Kyrkofullmäktigvalen i städerna år 1931. 



TAB. 2 (forts.). KYRKOFULLMÄKTIGVALEN I STÄDERNA ÅR 1 9 3 1 . 11 
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TAB. 2 (forts.). KYRKOFULLMÄKTIGVALEN I STÄDERNA ÅR 1 9 3 1 . 13 

2—313420. 
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