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Statistiska centralbyrån framlägger härmed den andra delen av redogörelsen 
för de allmänna valen 1970. Den omfattar en redovisning av valen till lands
ting och kommunfullmäktige den 20 september 1970 samt kyrkofullmäktige
valen den 18 oktober 1970. 

En tredje del skall innehålla en redovisning av olika specialundersökningar, 
bland annat om valdeltagandet. 

Arbetet med valstatistiken 1970 har letts av byrådirektör Rolf Dahlström 
som med biträde av assistent Birgitta Norman har utarbetat denna be
rättelse. 

Stockholm i april 1972 

INGVAR OHLSSON 
Bertil Olsson 
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When the election to the Riksdag (the Parliament) took place, on September 
20th 1970, municipal elections were also held for the County Councils and 
the Commune Councils; elections to the Parish Councils took place shortly 
afterwards, on October 18th. 

A first volume of this report, "General Elections 1970", which has already 
been published, gives data on the election to the Riksdag. 

This, the second volume of the report, presents data on the elections to the 
County Councils, the Commune Councils and the Parish Councils, i . e . number 
of persons entitled to vote, the number of votes cast and their distribution by 
party and the distribution by party of elected members of the County and 
Commune Councils. 

A third volume will contain certain special studies of the elections concerning 
for instance the relationships between participation, voting habits and the social 
status of the population. 

The following abbreviations have been given for the parties in the tables 

M = Moderata Samlingspartiet (the Moderates) 
C = Centerpartiet (the Centre Party) 

F = Folkpartiet (the Liberals) 
KDS = Kristen Demokratisk Samling (the Christian Democrats) 
S = Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (the Social Democrats) 
VPK = Vänsterpartiet Kommunisterna (the Communists) 
KFML = Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (the Marxist-Leninists) 
Ö = Övriga (other parties) 

The following table describes in summarised form the 1970 elections to the County 
Councils, the Commune Councils and the Parish Councils. 
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Entitled to vote 
Voters 
Voters as percentage 
Postal votes 
Postal votes as percentage 
Number of valid 
voting papers 

Of which 

M 
C 
F 
KDS 
S 

VPK 
KFML 
Ö 

Percentage distribution 

M 
C 
F 
KDS 
S 

VPK 
KFML 
Ö 

Seats 

M 
C 

F 
KDS 
S 

VPK 
Ö 

Total 

Elections to 
the County 
Councils 

5 101 488 
4 501 818 

88,2 
628 570 

14,0 

4 492 920 

519 795 
923 586 

688 909 
86 513 

2 058 188 
194 296 

17 115 

4 518 

11,6 
20 ,6 
15 ,3 

1.9 
4 5 , 8 

4 , 3 
0 .4 

0 .1 

154 

348 
232 

2 
754 

33 
1 

1 524 

Elections to 

the Commune 

Councils 

5 644 083 

4 973 654 

88,1 

696 106 

14,0 

4 962 682 

584 129 

934 623 

799 590 

91 201 

2 248 395 

218 755 

20 235 

65 754 

11,8 

18,8 

16,1 

1,8 

45,3 

4,4 

0,4 

1,3 

1 947 

4 595 

2 419 

286 

8 063 

555 

462 

18 327 

Elections to 
the Parish 
Councils 

5 177 475 
618 095 

11,9 
32 460 

5 ,3 

615 259 
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by 
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the Liberals 
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distributed 

distribution of valid 
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abbreviation 
parish 
valid 
valid voting papers 

by party 
commune 
municipal elections ( to 

County Councils, to 
Commune Councils and 
to Parish Councils) 

county council 

elections to the Commune 
Councils 

by commune 
the Marxist - Leninists 

the Christian Democrats 
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Councils 
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county council 
"county commune" (geo
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Rapporten avser landstings- och kommunfullmäktigevalen den 20 september 1970 
samt kyrkofullmäktigevalen den 18 oktober 1970. 

INNEHÅLL 

För landstingsvalen 1970 redovisas antalet röstberättigade, rösternas fördelning 
efter partier och mandatfördelning för samtliga landsting i sammandrag samt 
per landsting och landstingsvalkrets. Dessutom redovisas fördelningen av val
lokalröster per kommun enligt indelningen 1 .1 .1971 . 

För kommunfullmäktigevalen 1970 redovisas antalet röstberättigade, rösternas 
fördelning efter partier samt mandatfördelning för hela riket i sammandrag samt 
per län, kommun och kommunvalkrets. Dessutom redovisas länsvis antalet kom
muner, där suppleanter till fullmäktige valts samt ges en sammanfattning av 
majoritetsförhållandena i fullmäktige. 

För kyrkofullmäktigevalen redovisas antal röstberättigade och röstande för hela 
riket och länsvis samt uppdelat efter om valet varit "politiskt" eller "opolitiskt" 
resp efter om det avsett obligatoriska eller fakultativa fullmäktige. Antalet för
samlingar redovisas efter samma fördelningsgrunder. En jämförelse av röstetal 
har gjorts för församlingar, där samtidigt valts fullmäktige för församlingen och 
för samfällighet i vilken församlingen ingår. 

Någon fördelning av valda kyrkofullmäktige efter känd partitillhörighet och kön 
har ej kunnat göras. Sådan redovisning har tidigare gjorts och har då byggt på 
uppgifter från länsstyrelserna. Vid 1970 års val har efter samråd med centrala 
valmyndigheten (dåvarande CFU) den bedömningen gjorts att länsstyrelserna ej 
kunde belastas med sådan uppgiftslämning. 

KÄLLOR 

Redovisningen i denna del bygger på följande primäruppgifter. 

1) Uppgifter om röstberättigade och av olika anledningar icke röstberättigade 
i samtliga valdistrikt från länsstyrelsernas datakontor och de lokala skatte
myndigheterna. 

2) Uppgifter om distriktsindelningar från länsstyrelserna. 

3) Kopior av länsstyrelsernas vid röstsammanräkningen förda protokoll jämte 
vissa bilagor. 

4) Uppgifter om antalet poströster i varje valdistrikt från länsstyrelserna. 

5) Uppgifter i tidigare valstatistiska publikationer. 

Inledning 

Introduction 
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VALKRETSINDELNING OCH KOMMUNKODER 

Valkretsbeteckningar som har använts i denna publikation avviker i vissa fall 
från de officiella beteckningarna. Valkrets som heter "Första", "Andra" etc 
anges i några tabeller med motsvarande siffror. Vissa benämningar som väder
streck o d anges med förkortningar. 

Koderna i tabellerna 1. 3 och 2. 2 är de av SCB fastställda läns- och kommun
koderna som avser indelningen 1 .1 .1971. 

ANTALET RÖSTBERÄTTIGADE 

Samtidigt med att länsstyrelserna från sina personregister framställer stommar 
till röstlängd tas viss statistik över dessa stommars innehåll fram och tillställs 
SCB. SCB har erhållit rösträttsuppgifter för varje valdistrikt eller del av val
distrikt som har egen röstlängd (om två eller flera församlingar finns i ett va l 
distrikt framställs en särskild röstlängd för varje sådan del). Senare har SCB 
från de lokala skattemyndigheterna fått uppgifter om de ändringar i rösträtts-
förhållanden som har framkommit under den granskning och komplettering av 
röstlängderna som skattemyndigheterna gör. Dessa ändringar har iakttagits i de 
uppgifter om rösträtten som publiceras i tabellerna. 

Hänsyn har däremot ej tagits till de ändringar i rösträttsförhållanden som kan 
ha skett efter anmärkningar mot röstlängderna eller efter ansökningar om rät
telser i desamma. Sådana ändringar är erfarenhetsmässigt så få att de ej nämn
värt kan påverka bilden av rösträttsförhållandena. 

Det bör observeras att i antalet röstberättigade även ingår personer som avlidit 
sedan mantalsskrivningen 1969. Det faktiska antalet röstberättigade är därför 
något lägre, uppskattningsvis har omkring 1,2 % av de röstberättigade avlidit 
under tiden från 1.11.1969 och fram til l valdagen. 

För kyrkofullmäktigevalen har endast medtagits röstberättigade i församlingar 

där val har hållits. 

PARTIBETECKNINGAR OCH REDOVISNINGEN AV OLIKA PARTIER 

I tabellerna redovisas partierna under följande beteckningar: 

M = Moderata Samlingspartiet 

C = Centerpartiet 
F = Folkpartiet 
KDS = Kristen Demokratisk Samling 
S = Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 
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VPK = Vänsterpartiet Kommunisterna 
KFML = Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna 
Ö = Övriga partibeteckningar 

För landstingsvalen redovisas samtliga till "Ö" förda partibeteckningar i tabell 1.2 
och för kommunfullmäktigevalen redovisas i tabell 2. 5 de till "Ö" förda partier 
som erhållit mandat. 

POSTRÖSTER 

Med poströster (eller valsedlar inkomna från röstmottagare) avses inte bara de 
på fasta eller tillfälliga postanstalter avlämnade rösterna utan också röster av
lämnade hos svensk utlandsmyndighet eller på fartyg. 

Som regel har poströsterna sammanräknats endast för varje hel valkrets och redo
visningen av dessa rösters fördelning på partier har därför inte kunnat ske mer 
detaljerat än valkretsvis. 

Den kommunvisa redovisningen i tabell 1.3 omfattar därför inte poströsternas 
fördelning men väl deras antal, vilket erhållits genom räkning av avprickningar-
na för poströstning i röstlängderna. 

FELKÄLLOR m m 

Av här publicerade uppgifter torde de som ligger till grund för mandatfördel
ningen, dvs antalet giltiga röster och deras fördelning på partier, uppfylla höga 
krav på exakthet. Uppgifterna om antalet ogiltiga röster är mindre säkra, vilket 
bland annat visar sig i att det kan vara mindre skillnader i de antal som anges i 
protokollens skrivning rörande granskningen av sedlama och i bilagorna över den 
distriktsvisa fördelningen av de ogiltiga rösterna. 

I sammanhanget skall påpekas att det finns ogiltiga röster som inte registreras 
som röster. Länsstyrelserna granskar nämligen som första åtgärd de från röstmot
tagare inkomna ytterkuverten och inneliggande valkuvert och valförsändelser 
(äktamake-kuvert) samt de senares innerkuvert. Om inga brister upptäcks läggs 
varje val- eller innerkuvert i en urna för det val vilket den inneliggande valse
deln avser. Först därvid görs anteckning i röstlängden om att poströstning skett. 
Upptäcks någon brist sker alltså ingen anteckning i röstlängden. Länsstyrelserna 
för protokoll över poströstgranskningen med bilagor som anger antalet underkän-
nanden av olika slag. Man kan inte alltid utifrån dessa protokoll hänföra ett 
underkännande till visst val, eftersom ogillade ytterkuvert eller valförsändelser 
läggs åt sidan oöppnade. Inte heller alltid då dessa öppnas kan innehållet ge 
ledning om vilket eller vilka val röstningen avsett. I föreliggande del av rappor
ten bortses från de på detta sätt oregistrerade rösterna. Det skall dock nämnas 
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att en beräkning av antalet av anförd anledning oregistrerade röster för riksdags
valet, visade att antalet var ca 1 000 röster för hela riket. 

Poströsternas antal för hel valkrets är det som uppgivits i sammanräkningsproto
kollet medan kommunsiffrorna i tabell 1. 3 hänför sig till länsstyrelsernas räk
ning av avprickningar i röstlängderna. Summan av de senare kan skilja sig nå
got från det förstnämnda talet p g a fel vid avprickning eller räkning i röstläng
derna. 

VALDELTAGANDET 

Vid beräkning av valdeltagandet för redovisning i tabellerna har som vanligt de 
som röstande registrerade ställts mot antalet i röstlängden upptagna. Om man 
tar hänsyn till att - som ovan nämnts - omkring 1,2 "Jo av de i röstlängden upp
tagna avlidit fram till röstdagen (och bortser ifrån att det för dem som dött strax 
före valet har varit möjligt att delta genom röstning på postanstalt eller med 
val försändelse) skulle valdeltagandet i hela riket bli 89,3 "lo för landstingsvalen, 
89, 2 % för kommunfullmäktigevalen och 12.1 % för kyrkofullmäktigevalen. Val
deltagandet i riksdagsvalen beräknat på motsvarande sätt skulle bli 89,4%. 

BEARBETNINGAR 

Tabellerna i denna rapport har utarbetats manuellt. 



1 Landstingsvalen 1970 
Elections to the County Councils in 1970 
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Tabell 1 .1 . LANDSTINGSVALEN 1970 PER LANDSTINGSKOMMUN1. RÖSTBERÄTTIGADE, RÖSTANDE OCH GILTIGA 

VALSEDLARS FÖRDELNING EFTER PARTIER 

Elections to the County Councils in 1970 by county, e lectorate , number of votes and the distribution of valid votes by party 

1) Här redovisas liksom vid tidigare landstingsval motsvarande tal från kommunfullmäktigeval i kommuner som står utanför 
landsting, vilka också adderas till landstingssiffrorna så att tal för hela riket erhålles. -2) För större partier redovisade under Ö 
anges beteckning och röstetal i noter. Samtliga partier som för landstingsvalen förts till Ö redovisas i tabell 1.2. 
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-3) Samling i Växjö 283. -4) Framstegspartiet 316. -5) Fria demokraterna 2 313. -6) Demokratiska aktionen 195. -7)Fri-
hetliga kommunalfolket 810. -8) Några KFML-röster har i protokollen redovisats som röster för diverse partier. Deras totala 
antal (249) är känt men ej deras fördelning på vallokal- och poströster. -9) C och F samverkade under beteckningen Mitten-
partierna som erhöll 14 911 röster (45, 0 <7o av samtliga giltiga röster). Övriga 227 röster (0, 7 %av samtliga giltiga röster) 
är till största delen röster för C eller F, vilka i detta sammanhang är att betrakta som små partier och som därför inte sär-
redovisats av sammanräkningsmyndigheten. -10) Inklusive rösterna för Mittenpartiema. -11) Inklusive Mittenpartierna och 
andra samverkanspartier. 
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Tabel l 1.2. LANDSTINGSVALEN 1970 PER LANDSTINGSKOMMUN. RÖSTER FÖR "ÖVRIGA PARTIER" 
Elections to the County Councils in 1970 by county; votes for "other parties" 



17 

Tabell 1.2 (forts) 

- Allmänna valen 1970 Del 2 



Tabell 1.2 (forts) 

18 



19 

Tabell 1.2 (forts) 
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Tabell 1:3. LANDSTINGSVALEN 1970 VALKRETS- OCH KOMMUNVIS. RÖSTBERÄTTIGADE, RÖSTANDE OCH GILTIGA VAL

SEDLARS FÖRDELNING EFTER PARTIER 

Elections to the County Councils in 1970, e lec tora te , number of votes and the disttibution of valid votes by party 

Kommunerna och deras koder avser indelningen d e n l . 1 .1971. I tabel len ges antalet röstberättigade och iöstande per kommun (i 

Stockholm per församlingloch landstingsvalkrets. Poströsternas fördelning efter partier är endast känd för hela valkretsar, varför den 

för kommuner redovisade röstfördelningen endast avser vallokalröster. I några fall utgör dock (del av) kommun en landstingsvalkrets. 

Poströsternas antal är känt för kommuner genom att länsstyrelserna vid granskningen av inkomna poströster noterat deras antal 

kommunvis. Summeras dessa siffror för kommunerna i en valkrets kan summan skilja något från det antal poströster som anges för 

hela valkretsen och som hämtats från länsstyrelsernas sammanräkningsprotokoll. Motsvarande gäller för de i tabellerna uppgivna 

totalantalen röstande eftersom dessa erhållits genom adderiug av poströsttalen t i l l protokollens uppgifter om antalet vallokalröster. 

Större partier som redovisats under Ö anges med sina röstetal i noter. En redovisning av samtliga t i l l Ö förda partier ges landstings

kommunvis i tabel l 1.2. 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 
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Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



22 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



23 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



24 

Tabel l 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



25 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



26 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



27 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



28 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



29 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



30 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokaliöster. 



31 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



32 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



33 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



34 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



35 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



36 

Tabel l 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 
2) 5 KFML-röster har i protokollet redovisats under "Diverse partier", vilket medfört att dessa röster vid redogörelsen för fördelning 
på post- och vallokalröster redovisats under Ö. I totalsiffrorna har dessa förts till KFML. 



37 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 
2) 5 KFML-röster har i protokollet redovisats under "Diverse partier", vilket medfört att dessa röster vid redogörelsen för fördelning 
på post- och vallokalröster redovisats under Ö. I totalsiffrorna har dessa förts till KFML. 
3) Samling i Växjö 283. 



38 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



39 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



40 

Tabel l 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



41 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



42 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



43 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



44 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



45 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



46 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



47 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalroster. 
2) För Eslövsregionens valkrets har 5 röster för KFML redovisats under Ö. En särredovisning av dessa 5 röster kan endast ske för 
totalsiffrorna. 
3) Därav Framstegspartiet 316. 



48 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 
2) Vid sammanräkningen har KFML förts till "Diverse partier". En särredovisning av KFML i totalsiffrorna möjliggörs genom att 
länsstyrelserna lämnat valkretsvis specificering av dessa partier. 



49 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 
2) Vid sammanräkningen har KFML förts till "Diverse partier". En särredovisning av KFML i totalsiffrorna möjliggörs genom att 
länsstyrelserna lämnat valkretsvis specificering av dessa partier. 
3) Därav Fria Demokraterna 2 281. 
4) Därav Fria Demokraterna 2 313. 



50 

Tabel l 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



51 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



52 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



53 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



54 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



55 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokallöstet. 



56 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



57 

Tabell 1 . 3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster 



58 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster 



59 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster 



60 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokaliöster 



61 

Tabell 1. 3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 2) Demokratiska aktionen 195-



62 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



63 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



64 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



65 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



66 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 2) Frihetliga kommunalfolket 810. 



67 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



68 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



69 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 2) Vid sammanräkningen har KFML förts till "Diverse partier". En särredovisniRg kan 
endast göras för totalsiffrorna. 



70 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 2) Vid sammanräkningen har KRviL förts till "Diverse partier". En särredovisning kan 
endast göras för totalsiffrorna. 



71 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 2) Vid sammanräkningen har KFML förts till "Diverse partier". En särredovisning kan 
endast göras för totalsiffrorna. 



72 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



73 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



74 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



75 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



76 

Tabel l 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



77 

Tabell 1.3 (forts) 

1) För kommuner avses enbart vallokalröster. 



78 

Tabell 1.4. LANDSTINGSVALEN 1970 VALKRETSVIS. PROCENTUELL FÖRDELNING AV GILTIGA VALSEDLAR EFTER PARTIER 

Elections to the County Councils in 1970 by constituency; percentage distribution of valid votes by party 



79 

Tabell 1.4 (forts) 



80 

Tabel l 1.4 (forts) 



81 

Tabell 1.4 (forts) 



82 

Tabell 1.4 (forts) 



83 

Tabell 1.4 (forts) 
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Tabell 1 .5 . LANDSTINGSVALEN 1970 VALKRETSVIS. MANDATFÖRDELNING 
Elections to the County Councils in 1970 by constituency; distribution of seats by party 



85 

1) Beräkningarna utgår från att de övriga partiernas röstetal är oförändrade. Tal utan tecken anger att partiet hade fått 
sista mandatet om dess röstetal hade varit minst angivet antal större. Minus (-) framför talet anger att partiet fick sista 
mandatet och hade behållit mandatet även om dess röstetal hade varit högst angivet antal mindre. Understrykning anger 
det parti som står i tur att få mandat, om ytterligare en plats skulle fördelas i valkretsen. 



86 

Tabell 1.5 (forts) 



87 

1) Samling i Växjö. 



88 

Tabell 1.5 (forts) 



89 

1) Framstegs-Partiet. 2) Fria Demokraterna. 



90 

Tabell 1.5 (forts) 



91 

1) Demokratiska Aktionen. 2) Frihetliga Kommunalfolket. 



92 

Tabell 1.5 (forts) 



93 





2 Kommunfullmäktigevalen 1970 
Elections to the Commune Councils in 1970 



96 

Tabell 2 . 1 . KOMMUNFULLMÄKTIGEVALEN 1970 LÄNSVIS. RÖSTBERÄTTIGADE, RÖSTANDE OCH GILTIGA VAL

SEDLARS FÖRDELNING EFTER PARTIER 

Elections to the Commune Councils in 1970 by county; e lectorate , number of votes and the distribution of valid votes 

by party 



97 
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Tabel l 2 . 2 . KOMMUNFULLMÄKTIGEVALEN 1970 VALKRETSVIS. RÖSTBERÄTTIGADE, RÖSTANDE OCH GILTIGA 
VALSEDLARS FÖRDELNING EFTER PARTIER 

Elections to the Commune Councils in 1970 by constituency; e lec tora te , number of votes and the distribution of valid 

votes by party 

1) För "övriga partier" som fått tillräckligt med röster för att tilldelas plats i kommunfullmäktige redovisas röstetal (absolut och 
relativt), antal mandat samt ev samverkan i tabell 2 .5 . 

2) Se tabell 2 .5 . 



99 

Tabell 2.2 (forts) 



100 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 



101 
Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2.5 



102 

Tabel l 2 .2 (forts) 



103 

Tabell 2.2 (forts) 



104 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabel l 2. 5. 



105 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2 .5 . 



106 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5. 



107 

Tabell 2.2 (forts) 



108 

Tabell 2.2 (forts) 



109 

Tabell 2.2 (forts) 



110 

Tabell 2.2 (forts) 



111 

Tabell 2.2 (forts) 



112 

Tabell 2.2 (forts) 



113 

Tabell 2.2 (forts) 



114 

Tabel l 2 .2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



115 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5 



116 

Tabell 2.2 (forts) 



117 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5 



118 

Tabell 2.2 (fort) 



119 
Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5 



120 

Tabell 2 .2 (forts) 



121 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 



122 

Tabell 2.2 (forts) 

l ) S e tabell 2 . 5 



123 

Tabell 2.2 (forts) 



124 

Tabell 2.2 (forts) 



125 

Tabell 2.2 (forts) 



126 

Tabell 2.2 (forts) 



127 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2.5. 



128 

Tabel l 2 .2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



129 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5. 



130 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5. 



131 

Tabell 2.2 (forts) 



132 

Tabell 2 .2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



133 

Tabell 2.2 (forts) 



134 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



135 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2 .5 . 



136 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



137 

Tabell 2.2 (forts) 



138 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



139 

Tabell 2.2 (forts) 



140 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



141 

Tabell 2.2 (forts) 



142 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2 .5 . 



143 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5. 



144 

Tabell 2.2 (forts) 



145 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2.5 



146 

Tabel l 2 .2 (forts) 



147 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5 



148 

Tabell 2.2 (forts) 



149 

Tabell 2.2 (forts) 



150 

Tabell 2 .2 (forts) 



151 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2.5 



152 

Tabell 2.2 (forts) 

3) Se tabell 2. 5 



153 

Tabell 2.2 (forts) 



154 

Tabel l 2 .2 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 



155 

Tabell 2.2 (forts) 



156 

Tabell 2.2 (forts) 



157 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2.5 



158 

Tabel l 2 .2 (forts) 

1) Se. tabell 2.5 



159 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2.5 



160 

Tabell 2.2 (forts) 



161 

Tabell 2.2 (forts) 



162 

Tabell 2.2 (forts) 



163 

Tabell 2.2 (forts) 



164 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5. 



165 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5. 



166 

Tabell 2 .2 (forts) 



167 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5. 



168 

Tabell 2 .2 (forts) 



169 

Tabell 2.2 (forts) 



170 

Tabell 2 .2 (forts) 



171 

Tabell 2.2 (forts) 



172 

Tabell 2.2 (forts) 



173 

Tabell 2.2 (forts) 



174 

Tabel l 2 .2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5. 



175 
Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5. 



176 

Tabell 2 .2 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5. 



177 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2. 5. 



178 

Tabell 2.2 (forts) 



Tabell 2.2 (forts) 179 

1) Se tabell 2.5. 



180 

Tabell 2.2 (forts) 

1) Se tabell 2 .5. 



181 

Tabel l 2 . 3 . KOMMUNFULLMÄKTIGEVALEN 1970 VALKRETSVIS. PROCENTUELL FÖRDELNING AV 
GILTIGA VALSEDLAR EFTER PARTIER 

Elections to the Commune Councils in 1970 by constituency; percentage distribution of valid 
votes by party. 

1") För"övriga partier" som fått tillräckligt med röster för att erhålla plats i kommunfullmäktige re
dovisas röstetal (absolut och relativt), antal mandat, samt ev samverkan i tabell 4,5. -2) Se tabell 2.5„ 



182 

Tabel l 2 . 3 (forts) 

1) Se tabel l 2. 5. 



183 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2.5-



184 

Tabell 2.3 (forts) 



185 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5. 



186 

Tabel l 2 . 3 (forts) 



187 

Tabell 2 .3 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 . 



188 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 . 



189 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 . 



190 

Tabel l 2 . 3 (forts) 



191 

Tabell 2.3 (forts) 



192 

Tabel l 2 . 3 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 . 



193 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 -



194 

Tabel l 2 . 3 (forts) 

1) Se tabell 2.5-



195 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 . 



196 

Tabel l 2 . 3 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



197 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



198 

Tabell 2 . 3 (forts) 



199 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2 .5 . 



200 

Tabel l 2 . 3 (forts) 



201 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2.5 . 



202 

Tabell 2.3 (forts) 



203 

Tabell 2 .3 (forts) 

1) Se tabell 2.5. 



204 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabel l 2 . 5 . 



205 

Tabell 2. 3 (forts) 



206 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2 .5 . 



207 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 . 



208 

Tabell 2. 3 (forts) 

1) Se tabell 2 .5 . 



209 

Tabell 2.3 (forts) 



210 

Tabel l 2 . 3 (forts) 

1) Se tabell 2 . 5 . 



211 

Tabell 2.3 (forts) 



212 

Tabell 2.3 (forts) 

1) Se tabell 2 .5 . 



213 

Tabell 2.3 (forts) 



214 

Tabel l 2 . 3 (forts) 



215 

Tabell 2.4. KOMMUNFULLMÄKTIGEVALEN 1970 VALKRETSVIS. MANDATFÖR
DELNING 
Elections to the Commune Councils in 1970 by constituency; seats by party 

1) Respektive partibeteckning ges i noter. 
2) Samlingslistan. 
3) Kommunal Demokrati. 
4) Kommunal samling. 
5) Samling för Sigtuna. 



216 

Tabel l 2 . 4 (forts) 

1) Kommunens Väl 2 och Samlingslistan 3. 



217 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Frihetliga Kommunalfolket. 
2) Opolitisk Kommunal Samling. 



218 

Tabel l 2 . 4 (forts) 

1) De oberoende. 



219 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Kommunens Väl. 
2) Kommunal Samlingslista 5. Kommunens Väl 1. 
3) Kommunens Väl. 
4) SamhäUslistan. 



220 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Opolitisk samling 3. Ungdomens Framtid 1 . 
2) Mittensamverkan, 
3) Kommunens Bästa, 



221 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Mittenpartiema. 
2) Opolitiska gruppen. 
3) Kommunens Väl. 



222 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Framstegspartiet. 
2) Samlingslistan. 
3) Kommunens Väl. 
4) Kommunal Samling 2. Samling Vänster 1. 
5) Kommunal Förnyelse. 
6) Ideell Samling. 
7) Kommunal Samling. 



223 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Kommunens Väl. 
2) Fria Gruppen. 
3) Ungdemokraterna. 
4) Partiet for stadens framåtskridande. 



224 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Kommunens Väl. 
2) Sandby partiet. 
3) Samhällslistan Aktiv politik. 



225 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Fria Demokraterna . 
2) Samlingslistan 3. Fram till val 4. Samling Smögen 3. Fiskare 8. 
3) Kommunalt intresse. 
4) Kommunens Bästa 8. Kommunens Framtid 8. Kommunens Väl 11. 
5) Kommunal Samverkan. 



226 

Tabell 2.4 (forts) 

1) För sund ekonomisk kommunalpolitik 2. Fiskarelistan 2. 
2) Kommunal Samling 
3) Kommunens VII 3. Kommunal Samling 10. 



227 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Kommunal Vänster. 
2) För kommunens bästa. 
3) Fram fot kommunen. 



228 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Södra Råda Samlingslista. 
2) Fritt Val. 
3) Frihetliga Kommunalfolket. 
4) Kommunal Samling. 



229 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Samlingslistan. 
2) Fria Oppositionen. 
3) Demokratiska Aktionen. 
4) Arbetarpartiet. 



230 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Kommunal Saml ing . 



231 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Kommunal Vänstet. 
2) Frihetliga Kommunalfolket 2. Kommunal Samling 2, 
3) Kommunal Samling. 
4) Frihetliga Kommunalfolket 6. Kommunal Information 1 . 
6) Mittenpartierna. 



232 

Tabell 2 . 4 (forts) 



233 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Kommunal Samling. 
2) Kommunens Väl. 
3) Frihetliga kommunalfolket. 
4) Högdals Väl. 
5) Frihetliga kommunalfolket. 

6) Kommunal Samling 16. Kommunens Väl 3. 
7) KFML. 
8) Kommunens Väl. 
9) Frihetliga Kommunalfolket. 

10) För Tännäs kommun. 



234 

Tabell 2.4 (forts) 

1) Bygdeå Kommuns Landsbygds Bästa. 

2) Samlingsl is t t . 
3) Frihetliga Kommunalfolket . 
4) Kommunal Saml ing . 

5) Samling för Bygdens Bästa. 
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Tabell 2.4 (forts) 

1) Kommunens Väl, 
2) Samernas Väl. 
3) Frampartiet. 
4) Socialisterna . 
5) Kommunal Samling. 
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Tabell 2 . 5 . KOMMUNFULLMÄKTIGEVALEN 1970 VALKRETSVIS. "ÖVRIGA PARTIER" SOM ERHÅLLIT MANDAT I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Elections to the Commune Councils in 1970 by constituency; "other parties" represented in the Commune Councils 

1 tabellen är samtliga partier utöver rikspartierna som erhålli t mandat i kommunfullmäktige förtecknade och deras 

röstetal och antal erhållna mandat angivna. 

Sådana partier utgör ofta ytterl igare partier vid sidan av rikspartierna, men några av dem innebär samverkan mel lan 
lokalavdelningar av rikspartierna, medan i andra fall ett eller flera rikspartier avstått från egen lista till förmån för 

s k opolitiska lokala partier. 

Då det alltså är svårt att avgöra vad som skall benämnas samverkan har i stället i tabellen nedan angivits vilka av de 

borgerliga partierna (M, C och F) som saknar mandat i valkretsar, där "övriga partier" fått mandat . 

Tabel l 2 .2 över röstetal ger yt terl igare ledning, och av denna framgår t ex att KDS i flera fall torde ha avstått från 

egna listor till förmån för lokala partibildningar. 
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Tabell 2.5 (forts) 
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Tabel l 2 . 5 (forts) 

1) M saknar mandat, men partiet har som framgår av röstetalen i tabell 2.2 deltagit i valet. Frihetliga kommunalfolket 
synes ha fått sina rostet av personer som i de andra valen röstat föt VPK eller S. 
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Tabell 2.5 (forts) 
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Tabell 2.5 (forts) 
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Tabell 2. 6. KOMMUNFULLMÄKTIGEVALEN 1970 LÄNSVIS. KOMMUNER MED SUPPLEANTER TILL KOMMUNFULL
MÄKTIGE SAMT KOMMUNER FÖRDELADE EFTER MAJORITETSFÖRHÅLLANDE 

Elections to the Commune Councils in 1970 by county; communes with deputies for the councillors and the distribution 
of communes by majority in the Commune Council 

1) Med socialistiska partier avses här S och VPK. Någon bedömning av vilka lokala partier med mandat som kan anses 
vara socialistiska har ej gjorts. 
2) Kolumnen avser kommunfullmäktige med majoritet för S om VPK avstår från att rösta. 
3) Lika antal mandat för socialister och icke-socialister i en kommun. 
4) Lika antal mandat för socialister och icke-socialister i tre kommuner. 





3 Kyrkofullmäktigevalen 1970 
Elections to the Parish Councils in 1970 
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Tabel l 3 . 1 . KYRKOFULLMÄKTIGEVALEN 1970 LÄNSVIS. FÖRSAMLINGAR, RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE 

Elections to the Parish Councils in 1970 by county; number of parishes, e lectorate and number of votes 

1) I antalet församlingar ingår även sådana, som endast utgör valkretsar vid val av kyrkofullmäktige för kyrklig sam-
fällighet. 
2) Kyrkofullmäktige är obligatoriskt i församlingar med mer än 1000 invånare och fakultativt i övriga församlingar. 
3) I församlingar med kyrkofullmäktige. 
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Tabell 3.2. KYRKOFULLMÄKTIGEVALEN 1970. FÖRSAMLINGAR MED VAL AV KYRKOFULLMÄKTIGE BÅDE FÖR 
FÖRSAMLINGEN OCH KYRKLIG SAMFÄLLIGHET DÄR FÖRSAMLINGEN INGÅR 

Elections to the Parish Councils in 1970; Parishes with elections to Parish Councils both for the parish and the ecclesias
tical union of which the parish forms part 
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Tabell 3.2 (forts) 

1) Ingår 1 redovisningen i tabell 3 .1 . 
2) Ingår ej i redovisningen i tabell 3 .1 . 
3) För Södertälje och Östertälje församlingar, som ej har kyrkofullmäktige, upptages i de två första sifferkolumnerna 
val av kyrkofullmäktige i Södertälje och Östertälje kyrkliga samfällighet där Tveta ej ingår. 
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Tabell 3. 3. KYRKOFULLMÄKTIGEVALEN 1970. FÖRSAMLINGAR, RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE EFTER 
FÖREKOMST AV OLIKA LISTTYPER 

Elections to the Parish Councils in 1970; number of parishes, electorate and number of votes by type of vallots 

Utkom från trycket den 25 augusti 1972 

1) Se noterna 1, 2 och 3 till tabell 3 .1. 
2) Som forsamling med politiska listor har räknats sådana, dar antingen Arbetarepartiet - Socialdemokraterna eller 
också minst tvä av Övriga politiska partier haft egna listor. 
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