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Résumé de la statistique des élections communales en 1950. 

Les élections communales qni eurent lieu en 1950 sont réglées par une loi d'élections commu
nales du 6 juin 1930. Dans celle-ci se trouvent certaines instructions concernant leg élections pour 
les conseils généraux, pour les conseils municipaux dans les villes, dans les communes rurales et 
dans les agglomérations de population dites « municipalsamhällen J, et pour les conseils paroissiaux. 

Tous les sujets suédois, hommes et femmes, qui l'année précédente avaient 21 ans accomplis 
ont le droit de vote communal, exception faite pour ceux qui sont interdits. 

Quant aux élections pour les conseils paroissiaux tous ceux sont électeurs qui ont le droit de 
vote communal et qui appartiennent à une paroisse territoriale de l'Eglise luthérienne. 

Les chiffres suivants indiquent le nombre des personnes inscrites dans les listes électorales en 
1950, ainsi que leur répartition au point de vue du droit de vote: 

En proportion de la population totale, le nombre des personnes ayant droit de vote communal 
en 1950 s'élevait à 68'2 %; pour les hommes le pourcentage était de 67'4, et pour les femmes de 
69'1. De tous ceux, inscrits sur les listes électorales, en J951 12 744 hommes et 11912 femmes 
étaient interdits, landisque 39 790 hommes et 35 905 femmes n'étaient pas des sujets suédois; en 
tout, seulement 2-0 % n'avaient pas le droit d'élire. 

Les conseils généraux s'élèvent au nombre de 25. Toutes les communes primaires de la cam
pagne, de même que toutes les villes, y prennent part, à l'exception de Stockholm, Gothcmbourg, 
Malmö, Norrköping, Hälsingborg et Gävle. Les membres des conseils généraux sont élus selon la 
méthode d'élection proportionnelle. Tout le royaume est divisé en 193 circonscriptions électorales, 
dont 92 à la campagne, 46 dans les villes, et 55 composées de campagne et villes. TJn représen
tant au moins devra être élu dans chaque circonscription et en outre en proportion de la population 
un représentant pour chaque nombre entier de 5000 habitants. Pour cette élection tons les membres 
des conseils généraux sont élus pour la période 1er janvier 1951—31 décembre 1954. 

Le nombre des personnes prenant part aux élections pour les conseils généraux était le suivant: 

De tous ceux qui avaient le droit d'élire 80'1 % ont pris part aux élections. Parmi les hommes, 
la participation était de 82'4 %, tandis que pour les femmes le pourcentage ne montait qu'à 778. 
La participation était de 79'6 % à la campagne et de 81-1 % dans les villes. 

Certaines mesures ont été prises pour faciliter la participation aux élections. Ainsi, les élec
teurs qui, le jour de l'élection, se trouvaient dans un endroit autre que celui où ils étaient inscrits 
dans les listes électorales, ont eu le droit de déposer son bulletin de vote aux bureaux de poste. 
Personnes vivant à l'étranger et personnes dans certains groupes professionnels (militaires, hommes 
d'équipage etc., personnel des chemins de fer, des postes, de la douane et du pilotage) ont eu aussi 
le droit de donner le bulletin de vote à une manière spéciale, avant le jour de l'élection. Le 
nombre de3 personnes ayant voté de manière spéciale aux élections pour les conseils généraux 
s'élevait à 75 598. 



IX 

D'après les dispositions de la loi concernant le principe de l'élection proportionnelle, tous les élec
teurs sont obligés d'apposer à leurs bulletins de vote une désignation de parti. 

Dans la statistique présente, les votants ont été répartis aussi complètement que possible sur les 
partis politiques: conservateurs, ligue des paysans, ligue du peuple, social-démocrates et commu
nistes, et la répartition des partis politiques des votants se présente dans le tableau suivant (voir 
tabl. a et tabl. 3). 

Le nombre des membres des conseils généraux, élus en 1950 dans tout le royaume, s'élevait 
à 1212, dont 85 femmes. La répartition des membres par partis ressort du tableau ci-dessous: 

Le nombre des membres des conseils municipaux dans les villes est déterminé selon les règles 
suivantes : 

Les députés sont élus en même jour et pour la même période que les membres des conseils 
généraux. 

Le nombre des personnes ayant droit de vote aux élections pour les conseils municipaux dans 
les villes était de 1 065 293 hommes et de 1 215 3(54 femmes. Les votants se sont élevés à 882 358 
hommes et 976 302 femmes, ce qui montre que 828 % des hommes et 80'3 % des femmes ont 
pris part aux élections. 

En ce qui concerne les élections pour les conseils municipaux dans les villes, la répartition des 
bulletins de votes valables et des représentants élus sur les différents partis politiques se présente 
ci-dessous (voir tabl. 5 et tabl. 7): 

Parmi les représentants élus 596 sont femmes. 



X 

Dès le 1 janvier 1952 une nouvelle division des communes civiles de la Suéde entrera en 
vigueur, ce qui impliquera une vaste incorporation des petites communes en grandes unités. Les 
élections faites en 1950 pour les conseils municipaux dans les communes rurales se rapportaient 
aux communes selon la division et l'extension qu'elles auront à partir de 1952. 

Les conseils municipaux sont obligatoires dans toutes les communes rurales et dans toutes les ag
glomérations de population dites « municipalsamhällen > ayant plus de 700 habitants ; dans les 
autres communes (ayant moins de 700 habitants) cette institution est facultative. Le nombre 
des communes rurales ayant élu des conseils municipaux s'élevait à 904, toutes obligatoires; le 
nombre des « municipalsamhällen > ayant des conseils municipaux était de 162, dont 132 obliga
toires et 30 facultatives. 

Les votants aux élections pour les conseils municipaux dans les communes rurales s'élèvent 
à 1043 826 hommes et 923 653 femmes, ce qui correspond à 81'7 % de tous les hommes et à 76'7 % 
de toutes les femmes ayant droit de vote. 

En tout, 28 317 personnes, dont 1 819 femmes, furent élues membres des conseils municipaux 
dans les communes rurales. 

Le nombre des votants aux élections pour les conseils municipaux dans les « municipalsam
hällen » s'élève à 42 323 hommes et 40 301 femmes, ce qui correspond à 56'7 % de tons les hommes 
et à 519 % de toutes les femmes ayant droit de vote. Le nombre total des représentants était de 
3 115, dont 234 femmes. 

Les conseils paroissiaux sont obligatoires dans toutes les paroisses territoriales ayant plus de 
1 500 habitants; dans les autres paroisses, cette institution est facultative. Le nombre des paroisses 
qui ont élu des conseils paroissiaux s'élève à 1136, dont 984 obligatoires et 152 facultatives. 

Les votants aux élections pour les conseils paroissiaux s'élèvent à 386 921 hommes et 381866 
femmes, ce qui correspond à 19'3 % de tous les hommes et 18-2 % de toutes les femmes ayant droit 
de vote. Le nombre total des membres élus était de 21 704, dont 3172 femmes. 



I. Den kommunala rösträtten. 

Materialet. Statistiken över den kommunala rösträtten enligt de år 1950 
upprättade röstlängderna grundar sig, liksom vad angår motsvarande sta
tistik i berättelserna över 1938—1946 års kommunala val, på av valnämn
dernas ordförande på landsbygden samt magistrater och kommunalborg
mästare i städerna enligt fastställt formulär meddelade uppgifter (jfr Kungl. 
Maj :ts kungörelse nr 393/1938 angående insändande till statistiska central
byrån av vissa valprotokoll, röstlängder och valstatistiska uppgifter). Det 
nu senast fastställda formuläret för avgivande av dessa uppgifter finnes av
tryckt såsom bil. 1 å sid. 254 och 255. 

Rösträttsbestämmelser. Kommunal rösträtt i allmänhet tillkommer enligt 
gällande rösträttsbestämmelser envar inom kommunen mantalsskriven man 
eller kvinna, som är svensk undersåte samt senast under nästföregående ka
lenderår uppnått 21 års ålder, med undantag för den, som är, förklarad 
omyndig. 

Någon skiljaktighet mellan den kommunala och den politiska rösträtten 
föreligger numera icke. 

Rösträtt vid kyrkostämma och val av kyrkofullmäktige tillkommer envar, 
som är kommunalt röstberättigad, med undantag för främmande trosbekän-
nare och den, som anmält sitt utträde ur svenska kyrkan. Medlem av icke 
territoriell församling har ej rösträtt vid kyrkofullmäktigval i annan för
samling. 

Rösträtten kan utövas antingen genom personlig inställelse eller i fråga 
om äkta makar, som båda äro röstberättigade, medelst en för den ena av ma
karna genom den andra maken avgiven s. k. valsedels försändelse. Bestäm
melserna härom återfinnas i kommunala vallagen av den 6 juni 1930 ( i dess 
nu gällande lydelse, se Sv. författn. saml. nr 177/1942) och gälla val av 
landstingsmän, stadsfullmäktige, kommunalfullmäktige, municipalfullmäk-
tige och kyrkofullmäktige. 

Genom beslut av 1942 års riksdag stadgades beträffande kommunala val 
rätt för väljare att i vissa fall avlämna sin röst å fast postanstalt i riket eller 
å svensk beskickning eller svenskt konsulat i utlandet (jfr kommunala val
lagen 6 kap.) . Poströstningsförfarandet, som sålunda första gången tilläm
pades vid 1942 års kommunala val, har sedermera införts även vid politiska 
val i samband med andrakammarvalen år 1944. 



2* DEN KOMMUNALA RÖSTRÄTTEN. 

I röstlängd upptagna personer. De år 1950 upprättade röstlängderna upp
taga alla män och kvinnor, som under detta år uppnådde en ålder av minst 
21 år (födda 1929 eller tidigare). Då ifrågavarande röstlängder skola använ
das under tiden intill dess nya sådana under år 1951 upprättats, är för de 
personer, som under år 1950 uppnådde en ålder av 21 år, särskilt angivet, att 
de först påföljande år äga rösträtt. 

Uppgifter rörande antalet i röstlängderna upptagna personer med fördel
ning å män och kvinnor meddelas länsvis för landsbygd och städer i tab. 1. 
Hela antalet utgjorde 2 440 140 män och 2 510 883 kvinnor, summa 4 951 023 
personer eller 70-9 % av rikets folkmängd den 31 december 1949. Vid närmast 
föregående kommunala val utgjorde motsvarande tal 4 788 465 personer eller 
71 s % av folkmängden. 

Här i riket vistande utlänningar som ej äro här kyrkoskrivna, äro ej in
räknade i anförda folkmängdssiffror liksom de ej heller ingå i antalet av 
i röstlängd upptagna personer. 

De i röstlängd upptagna personerna fördela sig på landsbygd, i landsting 
deltagande städer och övriga städer på sätt nedanstående tablå anger. Till 
jämförelse meddelas motsvarande siffror vid 1946 års kommunala val. För 
åstadkommande av jämförbarhet ha, i den mån så varit möjligt, här och i 
fortsättningen talen för år 1946 korrigerats med hänsyn till under den 
mellanliggande tiden inträffade administrativa förändringar beträffande 
fördelningen mellan landsbygd och städer. I fråga om sistnämnda fördel
ning har följts den indelning, som trädde i kraft den 1 januari 1951. 

I r ö s t l ä n g d u p p t a g n a p e r s o n e r 

Ökningen av antalet i röstlängd upptagna personer sedan år 1946 utgör allt
så 162 558 eller 3-4 %. För landsbygden föreligger en minskning med 516 
personer eller O02 %, medan ökningen för landstingsstäderna utgör 8-6 % 
och för i landsting ej deltagande städer 6-i %. 

Röstberättigade. I tab. 1 meddelas uppgifter länsvis för landsbygd och stä
der rörande antalet vid kommunala val röstberättigade personer. Dessa upp
gifter grunda sig på den år 1950 upprättade röstlängden och avse dels antalet 
under samma år röstberättigade, dels antalet röstberättigade under år 1951 
intill tidpunkten för fastställandet av den under sistnämnda år upprättade 
röstlängden. 

Det framgår av det anförda, att de i tab. 1 meddelade siffrorna icke kunnat 
reduceras genom avdrag för under redogörelseperioden avlidna m. fl. 

Enligt nyssnämnda tabell voro år 1950 inalles 4 765 517 personer kommu
nalt röstberättigade och under följande år 4 850 672, motsvarande resp. 96-3 
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och 98-o % av samtliga i röstlängderna upptagna personer. Procenttalen för 
närmast föregående år, 1946 och 1947, för vilka uppgifter rörande den kom
munala rösträtten föreligga, voro 96-9 och 98-9. Den minskning av relativa an
talet röstberättigade, som ägt rum sedan år 1946, beror till större delen på, 
att antalet utlänningar, som sakna rösträtt, starkt ökat (se nedan). 

Följande översikt visar fördelningen av de år 1950 röstberättigade å lands
bygd och städer jämte motsvarande fördelning år 1946 (efter korrigering med 
hänsyn till under mellanliggande år inträffade administrativa förändringar) : 

Antalet röstberättigade har sålunda sedan år 1946 ökats med 125 706 per
soner eller 2-7 % ; enbart för städerna uppgår ökningen till 6 i %, medan 
landsbygden däremot utvisar en nedgång med 0-4 %. 

Beträffande den relativa fördelningen mellan antalet manliga och kvinn
liga röstberättigade observeras, att kvinnornas övertalighet, såsom siffrorna 
härnedan visa, alltmer minskats. Denna utveckling har dock under åren 1946 
—1950 fortsatt endast beträffande städerna. För hela riket är siffran oför
ändrad. Icke heller har det underskott av kvinnor bland de röstberättigade på 
landsbygden, som första gången uppträdde år 1938, ytterligare markerats mel
lan de båda senaste kommunala valen. Kvinnorna voro vid 1950 års val under
lägsna till antalet bland de röstberättigade på landsbygden i samtliga län. 

Antal röstberättigade kvinnor, som svara mot 1 000 röstberättigade män 

Såsom framgår av efterföljande sammanställning är kvinnoöverskottet sär
skilt betydande i Stockholms stad samt storstäderna i övrigt. Endast i 12 stä
der, huvudsakligen sådana, som omfatta vidsträckta landsbygdsområden, 
voro männen i majoritet bland de röstberättigade. 
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Antal röstberättigade år 1950 

Antalet röstberättigade personer vid de förrättade landstingsmannavalen 
redovisas valkrets- och valdistriktsvis i tab. 2. medan motsvarande uppgif
ter för stadsfullmäktigvalen i de städer, som stå utanför landstingen åter
finnas i tab. 6. Antalet överensstämmer med vid kommunala val röstberät
tigade personer enligt tab. 1. 

Icke röstberättigade. Sedan vissa rösträttshinder avskaffats genom lag den 
1 juni 1945, återstå numera såsom hinder dels främmande nationalitet och 
dels omyndigförklaring. Uppgifter rörande antalet i 1950 års röstlängder 
såsom icke röstberättigade upptagna finnas meddelade i tab. 1, länsvis med 
fördelning på landsbygd och städer och på kön. Inalles voro år 1950 98 542 
personer, eller 2-o % av de i röstlängd upptagna, antecknade som icke röst
berättigade, mot 51 640, resp. l-i %, år 1946. 

Såsom synes av ovanstående sammanställning, vilken avser antalet icke 
röstberättigade år 1951, är främmande nationalitet det betydelsefullaste 
hindret, som drabbar omkring tre fjärdedelar av samtliga icke röstberätti
gade. Antalet utländska undersåtar utan rösträtt har sedan år 1947 ökat 
från 32 615 till 75 695 personer. 

Av de icke röstberättigade äro 39-2 % bosatta på landsbygden och 60s % i 
städerna. För dem, som på grund av främmande nationalitet saknade röst
rätt, äro motsvarande relativtal 31-2 % och 68-8 %, för de cmyndigförklarade 
63-8 % och 36 2 %. Då, som nämnts, de röstberättigade fördela sig med 52-7 % 
på landsbygden och 47-3 % på städerna, äro alltså de utländska medborgarna 
relativt talrikast i städerna, medan motsatsen är förhållandet i fråga om de 
omyndigförklarade. 

I fråga om den kyrkliga rösträtten hänvisas till tab. 11 samt kapitlet om 
kyrkofullmäktigvalen. 

Valdistriktsindelning. Antalet valdistrikt utgjorde vid 1950 års val inom 
hela riket 5 738, varav på landsbygden 4 591 och i städerna 1 147. I vilken 
utsträckning uppdelningen i valdistrikt fortskridit under de senare åren 
framgår av följande sammanställning: 
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Ökningen av valdistriktens antal sedan år 1930 uppgår till icke mindre 
än 40-o %. 

II. Landstingsmannavalen. 

Materialet. Statistiken rörande landstingsmannavalen grundar sig på dels 
de vid röstsammanräkningarna förda protokollen, av vilka de röstsamman
räknande myndigheterna insänt avskrifter, dels särskilda uppgifter för varje 
valdistrikt om antalet i valen deltagande män och kvinnor, vilka uppgifter 
av nämnda myndigheter avgivits å formulär, som finnes avtryckt såsom 
bil. 3 å sid. 258. De inför röstmottagare avgivna ytterkuverten ha till allra 
största delen ställts till centralbyråns förfogande och blivit statistiskt bear
betade. 

I tab. 2 publiceras uppgifter för varje valdistrikt rörande antalet röstbe
rättigade och antalet i valen deltagande personer samt de godkända valsed
larnas fördelning å partier. I tab. 3 redogöres valkretsvis för antalet utfär
dade röstlängdsutdrag, röstningen inför röstmottagare, valsedlarnas och 
landstingsledamöternas fördelning efter partier samt antalet valkuvert utan 
giltig valsedel. I tab. 4 slutligen lämnas uppgift om inom varje valkrets före
kommande väljarbeteckningar jämte rösttal och antal valda representanter 
med särskiljande av valda kvinnor. 

Gällande bestämmelser angående landstingsmannavalen. För val av lands
tingsledamöter indelas landstingsområdena i valkretsar. För varje valkrets 
utses, oavsett dess folkmängd, en ledamot och därutöver efter folkmängden 
en ledamot för varje fullt tal av 5 000. Bestämmelserna angående indelning i 
valkretsar framgå av 8 § 2 mom. av lagen om landsting, vilken genom lag av 
den 20 april 1945 (S. F. S. nr 141) erhållit följande lydelse: 

»Vid landstingsområdes indelning i valkretsar skall med undantag, varom 
nedan i denna paragraf och i 9 § förmäles, iakttagas, att för varje valkrets 
komma att utses minst 5, högst 9 landstingsmän. 

Stad, vars folkmängd utgör minst 15 000, bildar en valkrets. 
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Stad med mindre folkmängd än 15 000 förenas med annan eller andra stä
der eller, då särskilda skäl därtill föranleda, med angränsande landsbygd till 
en valkrets. I valkrets, som utgöres endast av städer, skall folkmängden upp
gå till minst 15 000. Delar av samma stad må icke ingå i olika valkretsar. 

Vid valkretsindelningen iakttages i övrigt, att området för annan valkrets 
än den, i vilken två eller flera städer ingå, skall kunna omslutas med en 
sammanhängande gränslinje, samt att delningen i vad angår landsbygden 
verkställes, där så lämpligen kan ske, efter domsaga, tingslag eller härad, 
men eljest efter kommuner. Med tingslag förstås sådan del av domsaga, som 
utgör egen domkrets.» 

Från dessa huvudregler kunna följande undantag göras: 
Där bildande av valkrets enligt angivna bestämmelser skulle vålla synner

lig olägenhet, må område med mindre invånarantal utgöra valkrets. Sådan 
valkrets skall dock, om landsbygd däri ingår, ha en folkmängd av minst 
10 000, samt i vad angår landsbygden utgöras av domsaga eller av ett eller 
flera tingslag eller härad. 

Därest det antal landstingsledamöter, som efter angivna grunder bör utses 
inom ett landstingsområde, icke uppgår till 20, skall antalet ledamöter ökas, 
så att detsamma för hela landstingsområdet uppgår till minst 20. 

Landstingsledamöter väljas för fyra år, räknat fr. o. m. den 1 januari året 
efter det, då valet skett. Vid val av landstingsledamöter bildar varje kommun 
eller del av kommun, som enligt lagen om val till riksdagen utgör valdistrikt 
vid val till riksdagens andra kammare, ett valdistrikt. 

Valet förrättas tredje söndagen i september månad och äger på landsbygden 
och i stad utan magistrat rum inför en valnämnd, medan i stad med ma
gistrat denna är valförrättare. I stad, bestående av flera valdistrikt, äger va
let rum inför av magistraten eller valnämnden utsedda deputerade. 

Beträffande valsedlarnas välj ar beteckningar gäller, att en beteckning är 
obligatorisk, nämligen partibeteckningen. Ovanför denna må förekomma en 
kartellbeteckning och mellan partibeteckningen och namnen en fraktions
beteckning. 

Vid röstsammanräkningen sammanföras valsedlar med samma första väl-
jarbeteckning i särskilda grupper (A-grupper). Förekomma inom A-grupp 
valsedlar med en andra väljarbeteckning, ordnas A-gruppens sedlar efter så
dan beteckning (B-grupper). Till A-gruppen hörande sedlar med endast en 
beteckning anses tillhöra en särskild B-grupp. På motsvarande sätt ordnas 
inom B-grupperna valsedlar med en tredje väljarbeteckning i grupper (C-
gr upper) . 

Sammanräkning av de avgivna rösterna förrättas för valkrets, som består 
av enbart landsbygd eller av landsbygd och stad, av länsstyrelse, för stad, 
som bildar egen valkrets, av magistraten (valnämnden) och för annan stads
valkrets av magistraten (valnämnden) i den fölkrikaste staden. 

Valkretsindelning. De ändringar i valkretsindelningen, som beslutades inför 
valet 1950, voro synnerligen omfattande. Endast i fem landstingsområden, 
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nämligen Kronobergs, Värmlands, Västmanlands, Västernorrlands och Jämt
lands län, förblev indelningen densamma som vid 1946 års val. En starkt 
bidragande orsak till de talrika förändringarna har varit den omfattande 
sammanslagning av kommuner, som kommer att ske genom ny indelning av 
riket i borgerliga kommuner fr. o. m. den 1 januari 1952. Ehuru någon 
skyldighet icke förelegat att anpassa valkretsindelningen med hänsyn till 
den nya kommunindelningen, har denna ändock i vissa fall beaktats. En re
dogörelse för ändringarna lämnas härnedan. 

Stockholms län: Städerna Lidingö och Sundbyberg, som vid 1946 års val 
tillsammans bildade en valkrets, ha båda uppnått en befolkningssiffra på 
mer än 15 000 inv. och skola sålunda var för sig utgöra en valkrets. Antalet 
valkretsar i länet har därmed ökats med en. I anledning av blivande sam
manslagning av kommuner, som tidigare tillhört olika valkretsar, beslöt 
landstinget dessutom vissa överflyttningar. Till Norra Roslags domsagas val
krets överfördes sålunda Björkö-Arholma socken från Mellersta Roslags 
domsagas valkrets, medan till sistnämnda valkrets överflyttades ös t ra Ryds 
socken och Vaxholms stad, vilka vid föregående val bildade valkrets tillsam
mans med Täby socken, Danderyds och Stocksunds köpingar samt Djurs
holms stad. Ytterligare beslöts överflyttande av Eds socken från Sollentuna 
och Färentuna domsagas till Västra domsagans valkrets samt slutligen 
Nämdö socken från Sotholms härads till Värmdö skeppslags, Saltsjöbadens 
köpings och Nacka stads valkrets. 

Uppsala län: Med anledning av att folkmängdssiffran inom Trögds tings
lags valkrets nedgått under 20 000 beslöt landstinget att dit överflytta 
Hagunda härad samt Uppsala-Näs, Vänge och Läby socknar från Tiunda 
tingslags och Norunda härads valkrets. Vidare beslöts, att Olands härads och 
Vendels sockens valkrets skulle upphöra, varvid densamma uppdelades på 
så sätt, at t Österlövsta och Hållnäs socknar förenades med Örbyhus härads 
valkrets och återstoden med Tiunda tingslags och Norunda härads valkrets. 
Antalet landsbygdsvalkretsar ha sålunda inom länet nedgått från fyra till 
tre. 

Södermanlands län: Nyköpings domsaga, som vid 1946 års val var delad 
på två valkretsar, har sammanförts till en enda, varvid antalet valkretsar 
inom länet nedgått från fem till fyra. 

Östergötlands läns landstingsområde : En ny valkrets har tillkommit, näm
ligen Motala stad, som tidigare bildat flerstadsvalkrets tillsammans med 
Mjölby, Vadstena, Söderköping och Skänninge. I övrigt beslöt landstinget 
mycket vittgående ändringar på basis av den blivande kommunsammanslag
ningen. De övriga städerna i flerstadsvalkretsen jämte tre landsbygdsval
kretsar uppdelades på de övriga valkretsarna. Antal valkretsar i länet utgör 
därefter sju mot förutvarande tio. En redogörelse i detalj skulle här föra 
alltför långt. 

Jönköpings län: Ur den tidigare femstadsvalkretsen utbröts Nässjö stad, 
som med mer än 15 000 inv. bildar egen valkrets, varjämte Gränna stad över
fördes till Tveta m. fl. häraders valkrets. 

*2—510462 
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Kalmar läns norra landstingsområde: Västervik, som tidigare bildat val
krets tillsammans med Vimmerby, har, då folkmängden stigit till 15 000 inv., 
blivit egen valkrets. Vimmerby har överförts till Sevede, Tunaläns och Aspe-
lands häraders valkrets samt Tuna socken från sistnämnda valkrets till 
Tjusts domsagas valkrets. 

Kalmar läns södra landstingsområde: Borgholms stad, som vid 1946 års 
val utgjorde en valkrets tillsammans med Oskarshamn, har överflyttats till 
Ölands domsagas valkrets, medan Oskarshamn utgör egen valkrets, trots 
att folkmängden understiger 15 000 inv. 

Gotlands lån: Ardre socken har överflyttats från Gotlands norra härads 
till Gotlands södra härads valkrets. 

Blekinge lån: Elieholms socken har överflyttats från Listers härads val
krets till Bräkne härads jämte Backaryds sockens valkrets, då invånar
antalet i den sistnämnda kretsen nedgått under 20 000. 

Kristianstads län: Önnerstads socken har överförts från Västra till Östra 
Göinge domsagas valkrets, Tåstarps socken från Norra Åsbo domsagas till 
Södra Åsbo och Bjäre domsagas valkrets samt Västra Sönnarlövs socken från 
sistnämnda till Norra Åsbo domsagas valkrets. 

Malmöhus låns landstingsområde: Då invånarantalet i fyra valkretsar ned
gått under 20 000 inv., beslöt landstinget att till Torna härads valkrets 
överföra Hammarlunda och Holmby socknar från Frosta härads valkrets, 
medan i stället från den förstnämnda överflyttades Gårdstånga socken till 
Onsjö härads och Sövde socken till Färs domsagas valkrets. Onsjö härads 
valkrets utökades dessutom med Skarhults socken av Frosta härads val
krets, men minskades med Dagstorps socken, vilken överfördes till Rönne
bergs härads valkrets. Ytterligare beslöt landstinget överflyttande av Södra 
Sallerups socken från Bara härads till Oxie och Skytts domsagas valkrets 
samt från sistnämnda Törringe och Västra Kärrstorps socknar till Bara 
härads valkrets. 

Hallands län: Kungsbacka stad, som vid 1946 års val bildade valkrets till
sammans med Varberg och Falkenberg, har överförts till Himle, Viske och 
Fjäre häraders valkrets, medan från denna Svartrå, Källsjö och Fagereds 
socknar förenats med Årstads och Faurås häraders valkrets, till vilken sist
nämnda även återförts Drängsereds socken från Halmstads och Tönnersjö 
häraders valkrets. 

Göteborgs och Bohus läns landstingsområde: Bottna och Svenneby sock
nar ha återförts från Sotenäs härads valkrets till Norrvikens domsagas val
krets. 

Älvsborgs län: Vänersborgs stad, som uppnått ett invånarantal av mer än 
15 000, har utbrutits till egen valkrets från Flundre, Väne och Bjärke hära
ders valkrets. Denna har dessutom minskats med Väne-Ryrs socken, vilken 
överförts till Nordals, Sundals och Valbo domsagas valkrets, men utökats 
med Långareds socken från Kullings härads och Alingsås stads valkrets. 
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Skaraborgs lån: Bredsäters och Lugnas socknar ha överförts från Kinne-
fjärdings, Kinne och Kållands domsagas valkrets till Vadsbo härads norra 
valkrets. 

Örebro lån: Bjurtjärns socken har överförts från Grimstens ni. fl. hära
ders valkrets till Nora tingslags samt Nora stads valkrets och Snavlunda soc
ken från den förstnämnda kretsen till Kumla härads valkrets, medan från 
den sistnämnda till Grimstens m. fl. häraders valkrets överförts Kräcklinge 
socken. Slutligen har Ervalla socken överflyttats från Lindes domsagas till 
östernärkes domsagas valkrets. 

Kopparbergs lån: Säters landskommun har överförts från Hedemora dom
sagas valkrets till Ludvika, Avesta, Hedemora och Säters städers valkrets 
med anledning av att ifrågavarande landskommun skall inkorporeras med 
Säters stad fr. o. m. den 1 januari 1952. 

Gävleborgs läns landstingsområde: Idenors socken har överflyttats från 
Norra Hälsinglands domsagas valkrets till Söderhamns och Hudiksvalls stä
ders valkrets i anledning av förestående inkorporering av Idenor med Hu
diksvall. 

Västerbottens län: Umeå stad har uppnått en befolkningssiffra av 15 000 
och skall följaktligen utgöra egen valkrets. Staden utgjorde tidigare en val
krets tillsammans med Skellefteå. Landstinget beslutade, att även sistnämn
da stad skulle utgöra egen valkrets, trots att folkmängden understeg 15 000 
inv. 

Norrbottens län: Den valkrets, som tidigare omfattade Jukkasjärvi, Gälli
vare och Karesuando socknar, har upplösts på grund av nybildandet av Ki
runa stad, som utgör egen valkrets. Likaledes beslöt landstinget, att Gällivare 
socken skulle utgöra egen valkrets, medan Karesuando socken förenades 
med Torneå domsagas valkrets. 

Antalet landstingsvalkretsar i riket utgjorde vid 1950 års val 193 eller 
samma antal som år 1946. Härav kommo på landsbygdsvalkretsar 92 och 
stadsvalkretsar 55, medan 46 kretsar bestodo av landsbygd och stad i för
ening. Utvecklingen under de tre senaste valen av valkretsarnas sammansätt
ning framgår av nedanstående tablå. Till städerna ha därvid räknats även 
de kommuner, som först med ingången av resp. år 1943, 1947 och 1951 er-
höllo stadsrättigheter. 

A n t a l v a l k r e t s a r 

Antalet städer, som bilda egna valkretsar, ha helt naturligt ökat, i och 
med att befolkningssiffran i allt flera når upp till 15 000. Mera anmärknings-
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värt är, att landsbygd och städer i allt större omfattning förenats. Ännu vid 
1942 års val krävdes synnerliga skäl för dylika valkretsars bildande, men ge
nom en lagändring år 1945 mildrades denna bestämmelse till att avse endast 
särskilda skäl. Följden härav har blivit, att allt flera mindre städer förenats 
med landsbygd, under det att flerstadsvalkretsarnas antal minskat. Huru ut
vecklingen för städerna närmare ter sig, framgår av följande sammanställ
ning: 

A n t a l l a n d s t i n g s s t ä d e r 

Av de 12 flerstadsvalkretsar, som vid 1950 års val omfattade sammanlagt 
35 städer, bestodo 5 kretsar av vardera två städer, 4 kretsar av tre städer, 
2 kretsar av fyra städer samt en krets av fem städer. Ytterligare må anmär
kas, att bland de 12 fler stadsvalkretsarna inräknats två kretsar, vilka om
fattade jämväl en landskommun, nämligen Ludvika, Avesta, Hedemora och 
Säters valkrets samt Söderhamns och Hudiksvalls valkrets. Förstnämnda 
krets omfattar nämligen jämväl Säters landskommun och den sistnämnda 
jämväl Idenors landskommun. Dessa kommuner, vilka den 1 januari 1952 
skola inkorporeras med Säters resp. Hudiksvalls städer, beslötos av lands
tingen skola ingå i stadsvalkretsarna. Det har vid redovisningen härovan an
setts riktigast att betrakta ifrågavarande två valkretsar som flerstadsvalkret
sar även vid 1950 års val, ehuru landskommunerna ännu ej inkorporerats. 
Ytterligare må nämnas, att röstsammanräkningen för Ludvika m. fl. städers 
valkrets förrättats inför valnämnden i Ludvika och kretsen sålunda betrak
tats som flerstadsvalkrets. Däremot har motsatt förfaringssätt tillämpats be
träffande Söderhamns och Hudiksvalls städers valkrets, för vilken röstsam
manräkningen skett inför länsstyrelsen. 

Valkretsarnas omfattning framgår av tab. 2—4. Av rubrikerna kan direkt 
avläsas, vilka områden som ingå. 

En fördelning av valkretsarna efter folkmängden och antalet landstings
män meddelas i tab. A. I denna liksom i fortsättningen ha de 46 valkretsar, 
som bestå av landsbygd och stad i förening, räknats till landsbygden. 

Av tab. A framgår att inom 21 valkretsar, av vilka 2 omfatta landsbygd 
och 19 städer, antalet landstingsmän är mindre än 5. Av dessa har Enkö
pings stad mindre än 10 000 inv. och har sålunda valt endast två landstings
män, medan Handbörds härads valkrets och enstadsvalkretsarna Oskars
hamn och Skellefteå ha ett invånarantal mellan 10 000—14 999 samt tre 
valda landstingsmän. Mindre än 15 000 inv. har dessutom Visby stad, men 
har detta oaktat valt fem landstingsmän. I samtliga tre valkretsar inom 
Gotlands län har nämligen liksom tidigare den vanliga relationen mellan 
folkmängd och antal landstingsmän frångåtts, enär i annat fall antalet 
landstingsmän för hela landstingsområdet icke skulle ha uppgått till 20. Be-
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Tab. A. Valkretsarnas fördelning efter folkmängd och antal valda landstingsmän, 
år 1950. 

träffande folkmängden inom valkretsarna torde böra påpekas, att det är in
vånarantalet vid årsskiftet före det lagtima landstinget året före valåret, som 
skall vara bestämmande; vid 1950 års val sålunda folkmängden den 31/12 
1948. 

De överflyttningar av landsbygd till städer, som träda i kraft den 1 ja
nuari 1951, ha icke i något fall påverkat valkretsindelningen. Detta oaktat har 
det i denna liksom i 1946 års berättelse ansetts lämpligast att i fråga om för
delningen mellan landsbygd och städer följa den indelning, som trädde i 
kraft nämnda dag. Till städerna ha sålunda räknats inom Jönköpings län Säby 
kommun och del av Järstorps kommun, vilka införlivats med Tranås resp. 
Jönköpings städer, samt inom Värmlands län Säffle köping och Tveta kom
mun, vilka numera bilda Säffle stad, och Varnums kommun, som införli
vats med Kristinehamns stad. 

De städer, som icke deltaga i landsting, äro Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Norrköping, Hälsingborg och Gävle. 

Röstberättigade. Antalet vid 1950 års landstingsmannaval röstberättigade 
män och kvinnor inom varje valdistrikt, valkrets och landstingsområde fram-
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går av tab. 2. Något omval i anledning av överklagade val har icke ägt rum, 
varför antalet röstberättigade överensstämmer med den kommunala rösträt
ten i allmänhet enligt tab. 1. Beträffande rösträttsbestämmelserna hänvisas 
till kap. I, Den kommunala rösträtten. 

Deltagandet i valen. Uppgifter rörande antalet i valen deltagande män och 
kvinnor meddelas i såväl absoluta som relativa tal valdistrikts- och valkrets
vis i tab. 2. Den bristande överensstämmelsen för en del valkretsar mellan de 
ifrågavarande uppgifterna och summan av antalet godkända valsedlar samt 
antalet valkuvert utan giltig valsedel enligt tab. 3 har sin orsak i att de vid 
valen företagna avprickningarna i röstlängderna i en del fall blivit ofull
ständigt eller felaktigt verkställda. 

Vid 1950 års landstingsmannaval utgjorde hela antalet i valen deltagande 
personer 2 973 518. Av dessa voro 1 998 157 bosatta på landsbygden och 
975 361 i städerna. Efter kön fördelade sig valdeltagarna på sätt, som fram
går av nedanstående sammanställning, i vilken för jämförelse även motsva
rande uppgifter för år 1946 medtagits (med korrigering för Hässelby villa
stads köping och del av Spånga kommun, vilka inkorporerats med Stock
holms stad samt Backa kommun, som införlivats med Göteborgs stad) : 

A n t a l v a l d e l t a g a r e 

Jämfört med år 1946 har vid föreliggande val en ökning ägt rum i antalet 
röstande med 380 557 eller 14 7 %. ökningen är störst för den kvinnliga väl
jarkåren med 17 o %, medan motsvarande relativtal för männen stannar vid 
12-6 % . 

Betraktar man förhållandet mellan antalet röstande och antalet röstberät
tigade, har deltagandet varit betydligt livligare vid detta val än vid 1946 års. 
Sistnämnda år utgjorde sålunda för samtliga landstingsmannaval antalet 
röstande 712 % av de röstberättigade för att stiga till 80i % år 1950. Huru 
förhållandena i detta avseende te sig på landsbygden och i städerna, tagna 
var för sig, samt med åtskillnad för män och kvinnor, framgår av följande 
sammanställning, i vilken motsvarande uppgifter för landstingsmannavalen 
åren 1922—1950 samt andrakammarvalen åren 1924—1948 äro medtagna:1) 

1) I fråga om andrakammarvalen innefatta frekvenstalen samtliga städer i riket, alltså även 
de sex städer, som ej deltaga i landsting. Motsvarande frekvenstal beträffande de kommnnala 
valen återfinnas å sid. 46*. 
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R ö s t a n d e i % a v r ö s t b e r ä t t i g a d e 

Av tablån framgår det markant höga valdeltagandet vid 1948 års andra-
kammarval och 1950 års landstingsmannaval. Visserligen uppgå siffrorna för 
år 1950 icke fullt till samma höga nivå som år 1948, men i betraktande av 
att valdeltagandet vid andrakammarval sedan gammalt varit betydligt liv
ligare än vid kommunalval, te sig differenserna tämligen obetydliga. Val
deltagandet vid 1946 års landstingsmannaval ansluter sig dock närmare till 
1944 års siffror för andrakammarvalet, än vad fallet är beträffande valet 
1950 jämfört med år 1948. — Det kvinnliga deltagandet i jämförelse med 
det manliga har varit betydligt livligare än år 1946, då vid sistnämnda val 
det procentuella valdeltagandet för kvinnorna låg 6-6 enheter lägre än för 
männen mot endast 4-6 enheter vid 1950 års val. 

I tab. B ha uppgifter framlagts om röstfrekvensen inom varje landstings
område. I samtliga var valdeltagandet betydligt livligare än år 1946. Största 
ökningen uppvisa Göteborgs och Bohus läns landstingsområde och Väster
bottens län, medan den svagaste ökningen återfinnes i Kalmar läns norra 
landstingsområde. 

Huru valkretsarna fördela sig med hänsyn till röstfrekvensen framgår av 
nedanstående sammanställning : 

A n t a l v a l k r e t s a r 
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Tab. B. Valdeltagandet i procent av antalet röstberättigade inom olika 
landstingsområden, år 1950. 

Det högsta frekvenstalet uppvisar på landsbygden för männens del Villåt-
tinge härads valkrets i Södermanlands län med 88-7 % samt för kvinnornas 
del Rönnebergs härads valkrets i Malmöhus län med 86-2 %. Av stadsval
kretsarna hade Nässjö stad det livligaste valdeltagandet bland männen med 
93-2 % samt Lunds stad bland kvinnorna med 85s %. Det lägsta valdelta
gandet förekom, vad landsbygden beträffar, för såväl män som kvinnor i 
Härjedalens domsagas valkrets i Jämtlands län, där relativtalen uppgingo 
till resp. 67-3 och 58-6 %. Av städerna uppvisar Västerviks stad de lägsta siff
rorna för båda könen, resp. 65-2 och 61 6 %. 

En motsvarande fördelning av valdistrikten inom varje landstingsområde 
efter röstfrekvens för vartdera könet redovisas i tab. C. I vissa mycket små 
valdistrikt har valdeltagandet varit synnerligen högt och i några fall uppgått 
till 100 %. Det lägsta valdeltagandet å landsbygden återfinnes för männen i 
Vilhelmina—Grundfors valdistrikt med 31-4 % och för kvinnorna i Jokk
mokks—Kvikkjokks distrikt med 19o %. Bland städerna uppvisar Katto-



L
A

N
D

ST
IN

G
SM

A
N

N
A

V
A

L
E

N
. 

15* 
Tab. C. Valdistriktens fördelning efter röstfrekvens, landstingsområdesvis, år 1950. 
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vuoma distrikt i Kiruna stad det lägsta relativtalet för såväl män som kvin
nor med resp. 41.1 och 43.1 %. 

Skillnaden i valdeltagande mellan män och kvinnor belyses ytterligare i 
efterföljande sammanställning, där frekvenstalen i tab. C sammanförts till 
ett mindre antal klasser och omräknats till relativa tal med fördelning på 
landsbygd och städer. Som synes föreligger för männens vidkommande en 
röstfrekvens av minst 80 % i omkring två tredjedelar av samtliga valdistrikt 
på landsbygden och närmare tre fjärdedelar i städerna, medan samma pro
centsiffra för kvinnornas del uppnås å landsbygden i omkring tre åttonde
delar och i städerna omkring tre sjundedelar av samtliga distrikt. 

Relativ fördelning av valdistrikten efter röstfrekvens 

Till ytterligare analys av valdeltagandet framläggas i tablån nedan de i 
tab. C redovisade fördelningarnas median- och kvartilvärden. 

Genom medianvärdet och kvartilvärdena delas valdistrikten med avseende 
på röstfrekvensen i fyra lika stora klasser, varvid gäller, att en fjärdedel av 
valdistrikten faller under nedre kvartilvärdet, hälften under medianvärdet 
o. s. v. Differensen mellan kvartilvärdena, kvartilavståndet, inom vilket rym
mas 50 % av valdistrikten, kan tjäna som mått på spridningen inom fördel
ningarna. Av tablån framgår bl. a., att en röstfrekvens inom gränserna 77-i 
och 87-2 % för männens vidkommande samt 71 4 och 83-6 % för kvinnorna 
förekommit vid 1950 års val i halva antalet valdistrikt, medan av återstående 
valdistrikt en fjärdedel ligger under och en fjärdedel över dessa gränser. 

Röstning inför röstmottagare. Det ovan under »Rösträttsbestämmelser» om
nämnda poströstningsförfarandet tillämpades år 1950 för tredje gången vid 
landstingsmannaval. Enligt härom gällande bestämmelser kan röstning val
dagen äga rum å postanstalt. Vidare medgives rät t till röstning före valdagen 
beträffande röstberättigade, som å valdagen vistas utom riket eller utöva 
militärtjänst eller tillhöra vissa yrkesgrupper (besättning och annan perso
nal å fartyg, personal vid järnväg samt vid post-, tull- och lotsverken), om de 



LANDSTINGSMANNAVALEN. 17* 

till följd av tjänsteutövning icke kunna rösta å valdagen; valsedel kan i 
dessa fall avgivas inom riket å postanstalt och utom riket å svensk beskick
ning eller svenskt konsulat. År 1948 infördes i vallagen ytterligare den be
stämmelsen, att person, som vårdas å sjukvårdsanstalt inom riket, vid vilken 
postanstalt finnes inrättad, må å valdagen där avlämna valsedel, även om 
sjukvårdsanstalten är belägen å den ort, där vederbörande är i röstlängden 
uppförd (Sv. författn.-saml. nr 197/1948). Då postanstalter finnas inrättade 
vid endast ett fåtal sjukvårdsanstalter, har generalpoststyrelsen såväl vid 
1948 års andrakammarval som vid 1950 års val jämlikt Kungl. Maj :ts beslut 
på valdagen anordnat tillfälliga postanstalter vid vissa sjukvårdsanstalter. 

Väljaren skall vid röstning inför röstmottagare innehava för sådant ända
mål utfärdat utdrag ur röstlängden i det valdistrikt, han tillhör, utvisande 
att han där är upptagen såsom röstberättigad vid valet. 

Uppgifter om antalet utfärdade röstlängdsutdrag och antalet röstande in
för röstmottagare meddelas i tab. 3 för varje landstingsområde och valkrets. 
Av efterföljande tablå framgår, i vilken utsträckning poströstningsförfaran
det utnyttjats från år 1942, då det infördes, och fram till senaste valen. 

Såsom synes, har poströstningsförfarandet avsevärt ökat i betydelse vid 
de båda senaste valen. Jämfört med 1946 års kommunala val ha 1950 års 
poströster ökat med icke mindre än 39 151 eller 62 7 %. Däremot utvisa 
siffrorna en mindre nedgång i jämförelse med år 1948. Den andel av de ut
färdade röstlängdsutdragen, som kommit till användning, har stigit från 
omkring 68 % år 1942 till omkring 80 % vid de senaste valen. Det absolut 
taget största antalet poströster vid 1950 års val uppvisade bland landstings
valkretsarna Uppsala med 1 433, Örebro med 1 225 samt Linköping med 
1 160. 

Uppgifter angående antalet röstande på sjukvårdsanstalter inom riket 
samt på beskickning och konsulat ha erhållits, de förstnämnda ur de för
teckningar, som varje postanstalt fört över väljarna och som sedermera in
sänts till generalpoststyrelsen, och de sistnämnda ur den förteckning, som 
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överståthållarämbetet fört över ytterkuvert inkomna från utrikes ort. De er
hållna uppgifterna redovisas i nedanstående tablå jämte motsvarande siffror 
för 1948 års andrakammarval. 

Antal röstande inför röstmottagare 

Vid sjukvårdsanstalter funnos vid 1950 års val inrättade 16 fasta postan
stalter, vid vilka avlämnades 1 857 röster. De av generalpoststyrelsen inrät
tade tillfälliga postanstalterna voro emellertid betydligt flera till antalet, 
nämligen 129, och vid dessa avlämnades 6 147 valkuvert. Hela antalet perso
ner, som begagnade sig av den år 1948 införda möjligheten att rösta å sjuk
vårdsanstalter, utgjorde sålunda 8 004, eller 7-9 % av samtliga röstande in
för röstmottagare. Bland de olika sjukvårdsanstalterna uppvisar Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg det högsta antalet röstande eller 367, följt av Karolinska 
sjukhuset med 356. Det lägsta antalet hade Garnisonssjukhuset i Karlsborg 
med endast 5 avgivna röster. 

De valsedlar, som avlämnats på sjukvårdsanstalter, torde ej alltid härröra 
från där vårdade patienter, då enligt uppgifter å ytterkuverten även läkare 
och sjukvårdspersonal samt i vissa fall troligen även tillfälliga besökare 
från annan ort begagnat sig av möjligheten att avlämna sina röster därstä
des. Enligt en vid 1948 års andrakammarval företagen undersökning upp
gick patienternas andel av väljarna till inemot 90 %. 

På beskickning eller konsulat avlämnades inalles 1 700 röster eller 1-7 % 
av samtliga inför röstmottagare avgivna röster. 

Utöver uppgifter om utfärdade röstlängdsutdrag innehålla de i § 35, 
mom. 1 kommunala vallagen omnämnda förteckningarna även uppgifter 
om icke beviljade ansökningar om röstlängdsutdrag. I tillgängliga förteck
ningar upptagna icke beviljade ansökningar ha i nedanstående samman
ställning fördelats efter hinder för utfärdande av begärt röstlängdsutdrag. 
Under städerna äro inräknade även de i landsting ej ingående städerna. 
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Som tablån visar, var det vanligaste hindret, att ansökningen ej var be
vittnad eller ej ens undertecknad och därnäst, att sökanden ej var upptagen 
i röstlängden för valdistriktet. En mycket väsentlig skillnad föreligger dock 
mellan landsbygd och städer, i det att det sistnämnda hindret var relativt 
taget mycket mera vanligt förekommande på landsbygden än i städerna. 

Beträffande röstning före valdagen ha uppgifter kunnat erhållas från yt-
terkuverten genom de av röstmottagarna åsatta datumstämplarna. I nedan
stående sammanställning ha samtliga till centralbyrån inkomna, före val
dagen avlämnade ytterkuvert fördelats efter hinder för röstning på valdagen 
(Stockholms stad ingår icke i tab lån) : 

Som synes av tablån, var den dominerande anledningen till röstning före 
valdagen i städerna vistelste utom riket (54-8 % ) , medan för landsbygdens 
vidkommande militärtjänst kom något före. 

Röstlängdsutdrag kan begäras, så snart röstlängden föreligger justerad, 
d. v. s. ungeför en och en halv månad före valdagen. Emellertid komma ut
drag, vilka utfärdats lång tid före valdagen, ej till användning i samma 
omfattning som utdrag, vilka utfärdats vid en t idpunkt närmare valdagen. 
I tidigare berättelser, såväl över kommunala valen som över andrakammar-
valen, har redovisats antalet utdrag utfärdade under olika tidsperioder före 
valdagen ävensom i vad mån sagda utdrag utnyttjats vid valen. (Jämför 
t. ex. berättelsen rörande andrakammarvalen 1948, sid. 34*.) Då de därvid 
framkomna relationerna förändra sig ganska obetydligt från val till val, 
har motsvarande undersökning icke företagits beträffande 1950 års val. De 
tidigare framkomna resultaten ge vid handen, att tre femtedelar till fyra 
femtedelar av samtliga röstlängdsutdrag utfärdas under veckan närmast 
före valen, samt att procentuella antalet vid valen utnyttjade utdrag i stort 
sett ökar, ju närmare valdagen tidpunkten för utdragets utfärdande ligger. 

Det å ytterkuvertet tecknade röstlängdsutdraget innehåller även uppgift 
om födelseår. I tablå på sid. 20* lämnas en fördelning av röstande inför 
röstmottagare efter födelseår och kön. Bearbetningen omfattar dock endast 
vissa landstingsområden, nämligen Stockholms och Jönköpings län, Malmö
hus läns landstingsområde, Västernorrlands samt Västerbottens län, jämte 
de i landsting ej ingående städerna Malmö och Gävle. 
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Könsproportionen bland poströstande på landsbygden skiljer sig väsentligt 
från den i städerna. Mot 1 000 män komma sålunda på landsbygden endast 
800 kvinnor mot 1 037 i städerna. Motsvarande proportion utgjorde vid 1948 
års andrakammarval resp. 881 och 1 043. De tio yngsta årskullarna, 22—31 
åldersår, omfattade vid 1950 års val 49-6 % av männen och 41-5 % av kvin
norna, mot resp. 50-4 och 41-2 % vid 1946 års val. 

De godkända valsedlarnas fördelning på partier. I tab. 2 meddelas för varje 
valdistrikt, kommun, valkrets och landstingsområde uppgifter om antalet vid 
1950 års val avgivna godkända valsedlar med fördelning å de olika politiska 
partierna. Dessa uppgifter ha hämtats ur de vid röstsammanräkningarna för
da protokollen. 

Inalles avgåvos 2 962 652 godkända valsedlar. I följande översikt göres en 
jämförelse med partifördelningen vid 1946 års landstingsmannaval, varvid 
1946 års siffror korrigerats med hänsyn till införlivandet med Stockholms 
stad av Hässelby villastads köping och del av Spånga kommun samt med 
Göteborgs stad av Backa kommun. 

Vid landstingsmannavalen avgivna godkända valsedlar: 
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Översikten visar, att socialdemokraterna befäst sin ställning som det star
kaste partiet med 49 3 % av de avgivna rösterna. Andra platsen i ordningen 
har övertagits av folkpartiet med 19.5 %, följt av bondeförbundet med 15-7 % 
och högern med 11 2 %, medan kommunisterna nedgått kraftigt och endast 
omfatta 4-2 % av de avgivna rösterna. I jämförelse med 1946 års landstings-
mannaval utvisar högern tillbakagång med 5 115 röster (15 %) och kommu
nisterna med 116 698 (48-3 % ) . De övriga partierna ha samtliga ökat sitt röst-
tal, socialdemokraterna med 293 699 (25-2 % ) , folkpartiet med 195 687 
(51-2 %) samt bondeförbundet med 12 659 (2-8 % ) . Socialdemokraternas och 
folkpartiets andelar av valmanskåren ha ökats, medan de övriga partiernas 
minskats. 

I tab. D meddelas den relativa fördelningen på partier av de godkända 
valsedlarna, med undantag av poströsterna, å landsbygd och i städer inom 
varje landstingsområde för de båda senaste landstingsmannavalen, varvid i 
fråga om 1946 års val hänsyn tagits till under mellantiden inträffade admi
nistrativa förändringar. Den relativa röstfördelningen för landsbygd och 
städer tillsammantagna inom varje landstingsområde framgår av tab. L å 
sid. 48*. 

Om poströsterna i de valkretsar, som omfatta såväl landsbygd som en 
eller flera städer, utproportioneras med ledning av siffrorna från stadsfull
mäktigvalen i resp. städer, erhålles följande partifördelning å landsbygden, 
resp. i städerna, vid 1950 års landstingsmannaval : 

Motsvarande absoluta tal för landsbygd och städer inom varje landstings
område återfinnas i tabellen över landstings- och elektorsvalen i Statistisk 
årsbok för år 1951. En jämförelse med motsvarande tal år 1946 försvåras 
av att man ej kan med tillräcklig noggrannhet beräkna, hur poströsterna för
dela sig i de områden, som under mellantiden överförts från landsbygden till 
städerna. 

Antalet godkända poströster och deras relativa fördelning på partier fram
går för olika landstingsområden av tab. E. Påfallande är huru framförallt 
högern men även folkpartiet visar långt högre andel av poströsterna än av 
valmanskåren i dess helhet. På mandatfördelningen inverkade poströsterna 
i 16 landstingsområden; högern vann härigenom 10 mandat och folkpartiet 
3, medan socialdemokraterna förlorade 9, bondeförbundet 3 och kommunis
terna 1 mandat . 

I tab. F jämföres partifördelningen vid 1946 och 1950 års landstingsman
naval och stadsfullmäktigval i städer som ej ingå i landsting samt vid 1948 
års andrakammarval. Beträffande 1946 och 1948 års val har i denna tabell 
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Tab. D. De avgivna godkända valsedlarnas (utom poströsterna) fördelning å partier 
i relativa tal på landsbygden och i städerna inom olika landstingsområden, 

åren 1950 och 1946. 
Anm. H = höger, B = bondeförbundet, F = folkpartiet, Sd = socialdemokrater, 

K — kommunister och Ö = övriga. 

Anm. Jämför i tab. L framlagd procentuell fördelning av samtliga godkända valsedlar på 
partier i landstingsområden och i städer, som ej deltaga i landsting. 
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Tab. E. Inför röstmottagare avgivna godkända valsedlar inom olika landstings
områden med relativ fördelning å partier, år 1950. 

omräkning skett med iakttagande av administrativa förändringar. Då för
delningen av 1948 års poströster på landsbygd och städer är känd endast i 
fråga om Stockholm, Göteborg och fyrstadsvalkretsen, ha poströsterna för 
alla tre valåren redovisats särskilt. 

En ytterligare analys av valresultatet för landstingsmannavalen jämte de 
i landsting ej deltagande städerna lämnas under den sammanfattande över
sikten av 1950 års elektorsval å s i d . 46* o. f. 

Förekomsten av partier inom de olika valkretsarna har vid de två senaste 
landstingsmannavalen varit mycket enhetlig. Vid 1950 års val framträdde 
samtliga de fem större partierna i 137 landsbygdsvalkretsar, medan kom
munisterna saknas i den återstående kretsen. Enligt röstsammanräknings-
protokollet för Nordals, Sundals och Valbo domsagas valkrets hà några rös
ter icke avlämnats för kommunistpartiet. Det är dock troligt, att enstaka 
sädana ingå under beteckningen >Diverse första väljarbeteckningar>. Bland 
stadsvalskretsarna har bondeförbundet icke erhållit några röster i Oskars
hamns, Landskrona och Trollhättans städer. I fyra stadsvalkretsar var an
talet för bondeförbundét avgivna röster mindre än 20,- medan kommunis
terna i 10 valkretsar icke uppnådde, ifrågavarande rösttal. 

*3—510462 
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Tab. F. Partifördelningen vid 1946, 1948 och 1950 års val. 
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Huru partiernas styrka gestaltar sig i de olika valkretsarna meddelas i 
tab. 2 och 3 i absoluta tal. Vid 1950 års val voro socialdemokraterna det star
kaste partiet i 180 valkretsar, bondeförbundet i 10 och folkpartiet i 3 ; mot
svarande antal var år 1946 för socialdemokraterna 177, för bondeförbundet 
14 och för folkpartiet 2. Absolut majoritet hade vid det senaste valet social
demokraterna i 95 valkretsar mot 62 år 1946 och bondeförbundet i 1 val
krets mot 4 vid närmaste föregående val. 

Till de i tab. 2 och 3 under rubriken »övriga» upptagna 3 473 valsedlarna 
ha, räknats dels sådana valsedlar, som bruka sammanföras under rubri
ken »Diverse första väljarbeteckningar», dels de stänkröster under en kartell-
beteckning, som icke kunnat hänföras till visst parti. Det övervägande f ler 
talet av valsedlarna tillhör gruppen »Diverse första väljarbeteckningar», vil
ket beror på den förväxling av valsedlar, som ibland ägt rum i de landskom
muner och städer, där fullmäktigval förrättats samtidigt med landstingsman-
naval. Förväxlingen har tillgått så, att valsedel avsedd för det ena valet, 
inlagts i kuvert, försett med beteckning för det andra valet. Ha därvid väl-
jarbeteckningarna varit olika vid de båda valen, såsom ganska ofta varit 
fallet, ha de förväxlade valsedlarna kommit att bilda en diversegrupp utan 
inflytande på valets utgång och följaktligen varit tillspillogivna för det parti, 
som i det förekommande fallet använt skilda beteckningar. 

Valdeltagande och partifördelning inom kommungrupper. Vid upprättandet 
av statistiken över riksdagsmannavalen har statistiska centralbyrån för att 
utnyttja röstlängdernas yrkesuppgifter plägat sammanföra rikets kommu
ner, med hänsyn till befolkningens yrkesfördelning och sociala struktur, i 
ett antal s. k. kommungrupper. (Senast verkställda fördelning anknöt till 
1940 års valstatistik. Jämför senast 1948 års berättelse, sid. 64*). 

Då de olika kommungrupperna visat utpräglade olikheter inbördes i fråga 
om såväl röstfrekvens som avgivna rösters fördelning på partier, har det an
setts vara av intresse att utnyttja kommungruppsindelningen i angivna hän
seende jämväl för analys av den kommunala valstatistikens resultat (1946 
års berättelse, sid. 28*). 

Vid sin planläggning av 1950 års valstatistik ansåg sig centralbyrån emel
lertid av olika skäl icke böra förorda en eljest erforderlig genomgång av 
samtliga röstlängder i riket för nyb^estämning av kommunernas yrkes
karaktär. Genom att indelningen i storkommuner realiseras, blir nämligen 
hela problemställningen härvidlag förskjuten, och andra utvägar till lösning 
än hittills måste sökas. I detta läge har det befunnits mest ändamålsenligt, 
att i valstatistiken införa den gruppering av kommunerna efter yrkeskarak
tär, som första gången genomfördes i befolkningsstatistiken vid 1930 års 
folkräkning och som närmare beskrives i följande avsnitt. 

För att möjliggöra redovisning av valresultatet inom kommuner av olika 
yrkesstruktur har den gruppering av kommunerna, som verkställts av 1945 
års folkräkning, kommit till användning. Enligt denna hänföras under be
teckningarna A, B och C de kommuner, i vilka befolkningen inom yrkesgrup-
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Tab. G. Antal röstberättigade samt valdeltagandet inom olika kommungrupper 
vid landstingsmannavalen, år 1950. 

pen jordbruk med binäringar omfattar resp. minst 75 %, 50—75 % och 
mindre än 50 % av den sammanlagda befolkningen inom jordbruk med bi
näringar, industri och hantverk, samfärdsel, handel, allmän förvaltnings
tjänst samt fria yrken, allt under förutsättning, att i kommunen ej finnas 
tätorter, vilkas sammanlagda befolkning uppgår till minst 2/3 av kommunens 
hela folkmängd. Om det sistnämnda är fallet, räknas kommunen till D-kom
munerna. För sådana A- och B-kommuner, där den förvärvsarbetande be
folkningen inom skogsbruk uppgår till minst 60 %, resp. 30—60 % av mot
svarande befolkning inom jordbruk med binäringar, har inom parentes 
tillagts ytterligare en beteckning, nämligen resp. Si och S2. På samma sätt 
har för sådana A- och B-kommuner, där den förvärvsarbetande befolkningen 
inom fiske uppgår till minst 30 %, resp. 15—30 % av motsvarande befolk
ning inom jordbruk med binäringar, utsatts beteckningarna Fi och F2. 

Med ledning av ovan relaterade kommungruppering ha tabellerna G och H 
sammanställts. Därvid ha även städerna medtagits och fördelats på dels 
större och dels mindre med befolkningssiffran 10 000 som gräns. Med hän
syn till det ringa antal kommuner, som ingår under beteckningarna för 
»skogsbruks-» och »fiskekommuner>, ha beträffande relativtalen redovisats 
en gemensam siffra för Si och S2, resp. Fi och F2 inom varje huvudgrupp. 

Av tab. 'G framgår valdeltagandet inom olika kommungrupper. Den livli
gaste röstfrekvensen har som synes förekommit i D-kommunerna och de 
mindre städerna, medan däremot de större städerna stanna vid en något 
lägre siffra. A- och B-kommunerna uppvisa lägre siffror än de mera ut-
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Tab. H. De avgivna godkända valsedlarnas (utom poströster) fördelning å partier 
inom olika kommungrupper vid landstingsmannavalen, år 1950. 

präglade industrikommunerna. Dock är valdeltagandet i A-kommunerna 
högre än i B-kommunerna. Av tabellen framgår vidare, att valdeltagandet 
inom »skogsbruks-» och »fiskekommunerna» varit lägre än i övriga grup
per. Förklaringen härtill är säkerligen att söka i sämre kommunikationsför
hållanden. Si- och S2-kommunerna förefinnas huvudsakligen i Norrland 
samt Fi- och F2-kommunerna i Göteborgs och Bohus län. 

I tab. H redovisas de avgivna godkända valsedlarna (utom poströster) 
med fördelning på partier inom olika kommungrupper. Högern och folkpar
tiet ge en i stort sett likartad bild. Båda partierna äro svagast representerade 
i »skogsbrukskommunerna» och därnäst i C-kommunerna. Procenttalen ligga 
något högre inom jordbrukskommunerna. Starkast representerade äro dessa 
två partier i städerna, om man bortser från att folkpartiet uppvisar sin högsta 
siffra inom den mindre gruppen A (Fi + F2). Bondeförbundet har helt na
turligt sin starkaste ställning i A-kommunerna med 40-6 % av de avlämnade 
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rösterna och utgör det största partiet inom denna kommungrupp. Social
demokraterna ha erhållit mer än hälften av samtliga röster förutom i stä
derna även i C- och D-kommunerna samt inom de mindre kommungrupper, 
som betecknats såsom »skogsbrukskommuner». Kommunisterna slutligen 
förekomma i ringa antal inom jordbrukskommunerna men öka, allteftersom 
industribefolkningens inslag växer. Inom gruppen A (S1 + S2), huvudsak
ligen norrlandskommuner, har partiet 10.0 % av rösterna. 

Samverkan mellan partierna. Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. Den 
samverkan, som vid valen äger r am mellan partierna, brukar i allmänhet 
bestå i att två eller flera partier ena sig om gemensam väljarbeteckning, men 
samverkan utsträckes ibland till att gälla även kandidatlistan. Den kan vidare 
omfatta partiet i dess helhet eller endast en del av detsamma. Då de samver
kande partierna äro flera än två, kan samverkan äga rum antingen på så sätt, 
att under den gemensamma första väljarbeteckningen partierna i fråga upp
träda var för sig, eller också i den formen, ätt under kartellbeteckningen två 
av partierna genom användande av gemensam andra väljarbeteckning sam
verka gentemot det tredje partiet eller de övriga partierna inom kartellen. 

En fullständig redogörelse valkretsvis för vid 1950 års landstingsmanna-
val förekommande väljarbeteckningar lämnas i tab. 4. I nedanstående sam
manställning äro för landstingsmanna valen sedan år 1912 uppgifter sam
manförda rörande antalet valkretsar, i vilka gemensam väljarbeteckning före
kommit, varjämte inom parentes angivits hela antalet kretsar vid valen i fråga. 

Antal valkretsar, där två eller flera partier använt gemensam väljarbeteckning. 

Vid de tre senaste valen fanns sålunda gemensam väljarbeteckning inom 
alla valkretsar. 

I vilken omfattning de olika partierna vid de tre senaste landstingsmanna-
valen begagnat sig av gemensam väljarbeteckning framgår av sammanställ
ningen härnedan, som angiver antalet valkretsar, i vilka partierna samverkat, 
och inom parentes antalet kretsar, där partierna förekommit. Endast sådana 
fall äro här liksom i det följande i fråga om landstingsmannavalen med
tagna, då partierna i sin helhet samverkat. Både här och i fortsättningen ha 
stänkröster samt fellagda stadsfullmäktig- och kommunalfullmäktigvalsed
lar med andra väljarbeteckningar än de vid landstingsmannavalen förekom
mande frånräknats. 
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A n t a l v a l k r e t s a r 

Partiernas olika kombinationer vid samverkan ha varit följande vid de se
naste tre landstingsmannavalen: A n t a l v a l k r e t s a r 

Enskilda valmansgrupper inom partierna ha i en del fall framträtt under 
särskilda fraktionsbeteckningar, vanligen lokalt betonade. Vanligast voro 
dessa väljarbeteckningar inom högern och folkpartiet. 

Valkuvert utan giltig valsedel. Uppgifter om antalet valkuvert utan giltig 
valsedel vid 1950 års landstingsmannaval lämnas valkretsvis i tab. 3. Samt
liga kasserade valkuvert och valsedlar uppgingo till 11 157, varav 946 av
lämnats inför röstmottagare. Av de övriga kommo 7 163 på landsbygden och 
3 048 på städerna. I de anförda siffrorna ingå icke sådana ogillade valsedlar, 
som avlämnats inför röstmottagare och som kasserats, genom att ytterku-
verten obrutna lagts åsido. I sådana fall sker ingen anteckning i röstläng
den om utövad rösträtt och vederbörande bliva sålunda ej inräknade bland 
valdeltagarna. 

I jämförelse med närmast föregående landstingsmannaval ha kassatio-
nerna ökat från 3-3 till 3'8 %» av samtliga avgivna valsedlar. Orsakerna till 
kasseringen av valkuvert och valsedlar vid de två senaste landstingsmanna
valen ha varit följande: 
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Valförrättares försummelse i fråga om försegling vid insändandet till den 
röstsammanräknande myndigheten vållade som synes kassation av betydligt 
flera valsedlar än vid 1946 års val. Ännu mindre var antalet år 1942 med en
dast 533 valsedlar. Dock är att märka, att såväl år 1942 som år 1946 omval 
företogs i vardera en valkrets, varför de kassationer, som förorsakade dessa 
omval, icke ingå i de anförda siffrorna. Av de 2 787 valsedlar, som kasserats 
på grund av felaktigheter från valnämndernas sida, drabbade kasseringen 
samtliga avgivna valsedlar (318 st.) i Ekeby södra valdistrikt i Örebro län 
och samtliga med undantag av 4 (501 st.) i Risöns valdistrikt i Norrbottens 
län. Av de återstående förklarades samtliga socialdemokratiska valsedlar i 
tre fall icke skola inverka på valet med anledning av felaktig försegling av 
omslagen, nämligen beträffande Bodarne valdistrikt i Uppsala län (895 val
sedlar), Valbo andra distrikt i Gävleborgs län (217) samt Sörviksnäsets 
distrikt i Jämtlands län (32). Beträffande förutvarande Grums municipal-
samhälles valdistrikt i Värmlands län lades ett omslag åsido med 166 val
sedlar avgivna för folkpartiet och beträffande Bredsätra distrikt i Kalmar 
län likaledes ett omslag innehållande 165 valsedlar avgivna för bondeför
bundet. 

Av de övriga kassationsorsakerna var liksom vid 1946 års val den vanli
gaste, att valkuverten saknade innehåll (34-o % av samtliga kassationer), 
och därnäst, att valsedlarna voro märkta (13-8 % ) . Bland de 250 valsedlar, 
som ovan redovisats såsom upptagande välj arbe teckning på oriktig plats, 
ingå 137 valsedlar i Kumla stads valkrets, vilka upptogo väljarbeteckning 
även å annat ställe än nederst å framsidan. Att valsedeln saknade giltigt namn 
var en särskilt i fråga om poströsterna vanlig kasseringsorsak; väljarna 
hade synbarligen i dessa fall använt valsedlar från de valkretsar, inom vilka 
de befunno sig vid röstandet. 

Den valkrets, som hade det största antalet kasserade valkuvert och val
sedlar, var Örbyhus härads m. fl. valkrets med 940 kassationer, närmast 
följd av Gästriklands domsagas med 643 och Kalix domsagas med 524. 

En särställning i kassationshänseende intaga de valsedlar, som avgivits 
av inför röstmottagare röstande personer och som kasserats utan att ytter-
kuverten blivit brutna (jfr ovan). Om hithörande fall lämnas detaljerade 
uppgifter i nedanstående sammanställning: 

Ytterkuvert, som obrutna förklarats ogilla. 
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Ytterkuvert, som kasserats på grund av innehållet. 

Kassationsprocenten är i fråga om valsedlar, avgivna inför röstmottagare, 
åtskilligt högre än beträffande röster, avgivna vid valförrättningarna, i det 
att 2 321 (1 375 före och 946 efter kuvertens öppnande) eller 3 i % av samt
liga ogillades mot endast 0-4 % av i vallokaler avgivna röster. För 1946 års 
landstingsmannaval voro motsvarande relativtal 2-8 och 0-3 %. 

Uppgifter om antalet kasserade valkuvert och valsedlar inom varje val
distrikt finnas tillgängliga i statistiska centralbyrån i bilagorna till de av de 
röstsammanräknande myndigheterna insända avskrifterna av röstsamman-
räkningsprotokollen. Uppgifterna häri överensstämma dock icke alltid med 
de av centralbyrån redovisade siffrorna i tab. 3. Länsstyrelser och magistra
ter ha nämligen förfarit ganska olika vid bedömandet av, vad som i bila
gorna bör redovisas under rubriken »Ogilla valsedlar». Uppgifterna i tab. 
3 däremot äro sammanställda av centralbyrån med ledning av protokolls
texterna och omfatta samtliga kassationer (utom åsidolagda ytterkuvert) . 
Någon justering av siffrorna för varje valdistrikt i enlighet härmed har 
icke varit möjlig. 

Överklagade val. Jämlikt 56 § i kommunala vallagen skola besvär över 
landstingsmannaval anföras hos Konungen för att i regeringsrätten avgö
ras. Över de år 1950 förrättade landstingsmannavalen anfördes besvär inom 
sju valkretsar. De anförda besvären lämnades i samtliga kretsar utan bifall, 
överklagandena avsågo följande valkretsar: Sotholms härads, Västra Vä-
rends domsagas, Gärds och Albo domsagas, Norsjö m. fl. socknars, Åsele 
och Vilhelmina tingslags, Älvsby m. fl. socknars samt Torneå domsagas 
valkrets. 

Landstingens sammansättning. Uppgifter rörande antalet av de olika parti
erna valda landstingsmän meddelas för varje valkrets och landstingsområ
de samt för hela riket i tab. 3. Antalet platser, som tillfallit de vid valen 
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förekommande kartell-, part i- och fràktionsbeteckningarna, framgår av tab. 
4. Uppgifterna rörande partifördelningen grunda sig på de vid röstsamman
räkningarna förda protokollen. Partifördelningen efter 1950 års val fram
går av följande sammanställning, i vilken även uppgifter för år 1946 med-
tagits: 

Fördelningen av de valda landstingsmännen pä landsbygd och städer kan 
icke fullt tillförlitligt bestämmas i de valkretsar, som omfatta såväl lands
bygd som stad (städer). Enligt anmärkning till tab. 3 ha de representanter 
inom dylika valkretsar, som äro bosatta i stad, räknats till städerna. 

Som ovan synes, äro socialdemokraterna med 617 representanter det 
ojämförligt starkaste partiet, följt av folkpartiet med 261. På landsbygden 
intar bondeförbundet andra platsen efter socialdemokraterna. I jämförelse 
med valen år 1946 ha socialdemokraterna ökat sin representation med 53 
mandat och folkpartiet med 76. De övrigaj partierna ha alla fått vidkännas 
förluster, nämligen högern med 37, bondeförbundet med 24 och kommunis
terna med 37 mandat. Sistnämnda parti, som år 1946 erhöll 53 mandat, 
led relativt taget den ojämförligt största förlusten och erhöll endast 16 
mandat. Det totala antalet valda landstingsmän har från år 1946 ökat 
med 31. 

Mandatfördelningen samt vinster och förluster inom olika landstingsom
råden framgår av tab. M å sid. 51*. Högern har vunnit ett mandat i Jön
köpings län och bibehållit sin ställning i Hallands län men fått vidkännas 
förluster i samtliga övriga landstingsområden. Bondeförbundet har i Norr
bottens län erövrat ett mandat, hållit sin ställning i 7 landstingsområden 
men förlorat i 17. Folkpartiets vinster fördela sig på samtliga landstings
områden utom Kopparbergs län, där partiets representation är oförändrad, 
medan socialdemokraterna stärkt sin ställning i 21 landstingsområden och 
bibehållit denna i övriga 4. Kommunisterna slutligen förlorade mandat i 
samtliga områden, där de tidigare varit representerade, och ha efter 1950 
års val representation endast i 5 landsting. 

I Hallands län ha socialdemokraterna och bondeförbundet samma an
tal mandat, medan i samtliga övriga landsting de förstnämnda äro det stör
sta partiet. Absolut majoritet ha socialdemokraterna i fjorton landstings
områden, nämligen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, 
Blekinge, Malmöhus, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs, Gäv
leborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län. 

Antalet valda kvinnor har ökats med 16 sedan år 1946, i det att 85 kvinn-
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liga representanter valdes vid 1950 års val. De valda kvinnornas antal samt 
deras procentuella andel av samtliga mandat inom de olika partierna vid 
de senaste låndstingsmannavalen framgår av nedanstående sammanställ
ning: 

Huvudparten av de valda kvinnorna tillhör socialdemokraterna, vilket par
tis representanter till närmare 10 % består av kvinnor. Bland de övriga par
tierna är kvinnorepresentationen mycket fåtalig. I samtliga landsting utom 
Gotlands läns finnes efter 1950 års val någon kvinnlig landstingsman. Det 
största antalet förekommer i Stockholms läns landsting med 9 samt i Jön
köpings och Älvsborgs läns landsting med 6 i vartdera. Enligt i anmärk
ningen till tab. 3 angiven indelningsgrund komma av de kvinnliga repre
sentanterna 39 på landsbygden och 46 på städerna. Fördelningen valkrets-
och partivis framgår av tab. 3 och 4. 

En jämförelse mellan partiernas andelar av väljarkåren och storleken av 
deras representation i landstingen har gjorts härnedan: 

En sammanställning av det erhållna faktiska valresultatet och en fullt pro
portionell fördelning enligt D'Hondts regel av platserna efter partiernas sam
manlagda rösttal visar, att de tre största partierna gynnats på bekostnad av 
de övriga. Bondeförbundet befinnes vara överrepresenterat med 28 platser, 
folkpartiet med 24 och socialdemokraterna med 19, under det att högern er
hållit 36 och kommunisterna 35 mandat mindre än deras sammanlagda röst
tal i och för sig berättigat till. Detta framgår i detalj närmare av följande 
siffror : 

A n t a l l a n d s t i n g s m a n 

Av det föregående framgår, att antalet väljare, som står bakom varje 
landstingsman, är ganska olika inom skilda partier. Följande tal erhållas: 
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Kommunisterna, som vid senaste valen förlorade större delen av sina tidi
gare mandat, utan att de för partiet avgivna rösterna minskades i samma 
proportion, intaga som synes en särskilt ogynnsam ställning på grund av 
den nuvarande valkretsindelningen. Mer än tre gånger så många röster er
fordrades per mandat som för genomsnittet av samtliga partier. Kartellpar
tierna, vilka i landsbygdsvalkretsarna samlade något flera röster än social
demokraterna, behövde där färre väljare per mandat än dessa, medan mot
satsen var fallet i stadsvalkretsarna, där socialdemokraterna voro i majori
tet. En särskilt gynnad ställning intages av bondeförbundet på grund av 
dess koncentration till landsbygdsvalkretsarna, där i genomsnitt färre antal 
röster per mandat erfordras och där bondeförbundet är största i kartellen 
ingående parti. 

III. Vissa bestämmelser för fullmäktigval i anledning av 
kommunindelningsreformens ikraftträdande. 

Den 1 januari 1952 träder ny indelning av riket i borgerliga kommuner i 
kraft, innebärande en omfattande sammanslagning av de nuvarande mindre 
kommunerna till större enheter, medan större kommuner bibehållas oför
ändrade. De under år 1950 förrättade stadsfullmäktig- och kommunalfull
mäktigvalen avsågo i princip val av fullmäktige i de blivande storkommu-
herna enligt den indelning, som träder i kraft vid förutnämnda tidpunkt. 
Valen ha sålunda (med några få undantag; se nedan) avsett dels sådana 
kommuner, som komma att bestå i sin nuvarande omfattning, dels nybilda
de och dels vidgade kommuner. Inom de oförändrade kommunerna ha full-
mäktigvalen förrättats enligt de allmänna bestämmelser, som gälla för dy
lika val. Beträffande valen i nybildade och vidgade kommuner meddelas 
föreskrifter i lagen den 27 maj 1949 med vissa bestämmelser i avseende å 
kommunindelningsreformens ikraftträdande (S. F . S. nr 235/49). En redo
görelse för dessa bestämmelser i avsende å fullmäktigvalen år 1950 lämnas 
här nedan. 

Huvudregeln enligt ovannämnda lag ( § § 4 och 8) är, att val av fullmäk
tige för nybildad eller vidgad kommun skall förrättas under år 1950 å den 
dag och i den ordning, som i kommunala vallagen stadgas. 1 fråga om full
mäktiges tjänstgöringstid skall så anses, som om denna börjat den 1 janu
ari 1951. Fullmäktige skola övertaga handhavandet av sådana uppgifter, 
som avse den vidgade eller nybildade kommunen. Frågor rörande de nuva
rande kommunerna inom en nybildad kommun skola däremot även under 
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år 1951 handhavas av den gamla fullmäktiguppsättningen i varje delkom-
mun. I 11 § stadgas nämligen, att »i kommun, som ingår i nybildad eller vid
gad kommun, skola de för tiden intill utgången av år 1950 valda fullmäk
tige fortsätta att utöva sina befattningar under år 1951». 

Från ovannämnda huvudregel stadgas vissa undantag. Enligt 8 § må Ko
nungen förordna, att val för vidgad kommun icke skall äga rum. Dylikt för
ordnande har meddelats för några större städer, och en köping (se nedan), 
vilka utvidgas med en eller flera landskommuner fr. o. m. den 1 januari 
1952. Valen ha i dessa fall avsett fullmäktige för städerna resp. köpingen i 
deras nuvarande omfattning. I 10 § meddelas vissa ytterligare undantags
bestämmelser. Sålunda föreskrives, a t t val i vissa fall skall äga rum i nu
varande »småkommuner», som fr. o. m. år 1952 skola ingå i nybildade eller 
vidgade kommuner. De fall, som kunna förekomma äro följande: 

a) där Konungen meddelat förordnande, att val icke skall ske för vidgad 
kommun; 

b) där Konungen jämlikt lagen om ordning och villkor för ändring i kom
munal och ecklesiastik indelning fastställt kommunal indelningsändring att 
träda i kraft den 1 januari 1951 och i samband därmed förordnat att val 
skall förrättas; 

c) där kommun, vars beslutanderätt dittills utövats å kommunalstämma, 
beslutat införa fullmäktige fr. o. m. den 1 januari 1951. 

Val enligt sistnämnda bestämmelser innebär, att fullmäktige utses endast 
för tiden fram till inkorporeringen den 1 januari 1952. Den gamla fullmäk
tiguppsättmngen skall, där val sker enligt a) eller b) ovan icke kvarstå 
under år 1951. 

Stads- och kommunalfullmäktigvalen år 1950 i nybildade eller vidgade 
kommuner ha med få undantag förrättats enligt huvudregeln i 1949 års lag. 
De kommuner, som bilda undantag och valt fullmäktige, utan att i valen 
deltagit de områden, som skola ingå från årsskiftet 1951/52, äro följande: 

Som synes, är det endast några större städer och en köping, som erhållit 
tillstånd att förrätta fullmäktigval på grundval av nu bestående indelning. 
Enligt förenämnda bestämmelser i 10 § lagen den 27 maj 1949 skall val i 
sådant fall föTrättas i de kommuner, som icke deltagit i valen till storkom
munerna. Av de ovan redovisade landskommuner, som icke skola bestå efter 
den 1 januari 1952, ha endast Styrstad, Aspö och Södra Sallerup infört full-
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mäktiginstitutionen. Av dessa ha val i enlighet med ovannämnda bestäm
melser förrättats för år 1951 i Aspö och Södra Sallerups landskommuner, 
medan däremot så icke skett i Styrstad. Bestämmelserna i 10 § av 1949 års 
lag synas för sistnämnda kommuns vidkommande ha förbisetts. Några yt
terligare val i nu bestående kommuner, som vid årsskiftet 1951/52 skola 
upphöra, ha icke ägt rum. 

Förteckning över indelningen i borgerliga kommuner från den 1 januari 
1952 jämte uppgifter om stor kommunernas omfattning finnas intagna i 
statistiska centralbyråns publikation Rikets indelningar år 1951 (särtryck 
ur Årsbok för Sveriges kommuner 1951). 

IV. Stadsfullmäktigvalen. 

Materialet. Statistiken över stadsfullmäktigvalen grundar sig på uppgifter, 
avgivna av de röstsammanräknande myndigheterna. Uppgifterna ha lämnats 
å formulär, som här återgives såsom bil. 2 (sid. 256 och 257), För varje stad 
ha sålunda uppgifter lämnats valkretsvis rörande antalet i valet deltagande 
män och kvinnor, antal utfärdade röstlängdsutdrag (med undantag för Jön
köping, Kalmar och Hälsingborg, där förteckning över röstlängdsutdrag förts 
gemensamt för hela staden) och inför röstmottagare röstande personer, antal 
avgivna valkuvert med resp. utan giltig valsedel, antalet valda stadsfullmäk
tige, fördelade efter kön och politiska partier, samt de vid valet förekom
mande väljarbeteckningarna jämte deras rösttal. I fråga om de sex städer, 
som icke deltaga i landsting, ha avskrifter av de vid röstsammanräkningar
na förda protokollen erhållits jämte uppgifter om antalet i valet deltagande 
män och kvinnor i varje valdistrikt, varigenom en redovisning för dessa stä
der kunnat framläggas även valdistriktsvis. 

Gällande bestämmelser angående stadsfullmäktigvalen. I gällande lag om 
kommunalstyrelse i stad är stadgat, att i alla städer med mer än 700 invå
nare den beslutande myndigheten skall uppdragas åt stadsfullmäktige. Samt
liga städer skola i enlighet härmed välja stadsfullmäktige. 

Genom lag den 11 juni 1948 med ändring i lagen om kommunalstyrelse i 
stad ha nya grunder fastställts för stadsfullmäktiges antal i förhållande till 
folkmängden, nämligen sålunda, att 

stad med 2 000 invånare eller därunder utser 15—30 
» » över 2 000 t. o. m. 5 000 invånare utser 20—35 
» > » 5 000 > » » 20 000 > » 25—40 
> » » 20 000 » » » 40 000 > » 35—50 
» » » 40 000 invånare utser 45—60 

Inom dessa gränser äger sedan varje stad att själv bestämma stadsfull
mäktiges antal . För Stockholm gälla särskilda bestämmelser; antalet full
mäktige är där 100. 
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Alla städer med mer än 10 000 invånare skola indelas i valkretsar med 
minst 10, högst 30 stadsfullmäktige för varje valkrets efter folkmängdens 
storlek. 

Val av stadsfullmäktige förrättas tredje söndagen i september månad, 
alltså samtidigt med landstingsmannavalen. Stadsfullmäktige väljas för fyra 
år, räknat från den 1 januari året näst efter det, då valen skett. I Stockholm 
börjar dock tjänstgöringsåret för stadsfullmäktige redan den 15 oktober det 
år, valet ägt rum. Valen avse hela antalet fullmäktige. 

Beträffande vissa bestämmelser för stadsfullmäktigvalen år 1950 i anled
ning av kommunindelningsreformens ikraftträdande hänvisas till redogörel
sen å sid. 34* o. f. Enligt dessa bestämmelser skulle valen avse städerna i 
den omfattning dessa erhålla enligt indelningen den 1 januari 1952, med 
undantag likväl för Norrköping, Karlskrona, Malmö, Lund, Örebro och Väs
terås. I dessa uppräknade städer deltogo icke de fr. o. m. 1952 ingående 
landskommunerna i valen. 

Den äldre fullmäktiguppsättningen skall, där val förrättats för vidgad 
stad, kvarstå även under år 1951. 

I fråga om rätten att rösta inför röstmottagare, grunderna för röstsam
manräkningen m. m., varom samma bestämmelser gälla som vid landstings
mannavalen, hänvisas till redogörelsen för dessa. 

Valkretsindelning. Uppgifter rörande städernas indelning i valkretsar med
delas i tab. 5. Antalet odelade städer utgör 63. övriga städer fördela sig efter 
antalet valkretsar på följande sätt: 

Hela antalet valkretsar utgör 226. Stockholm är indelat Lsex, Kristianstad 
och Borås i fyra valkretsar. De städer som äro delade i tre valkretsar äro 
Sundbyberg, Solna, Lidingö, Uppsala, Norrköping, Jönköping, Karlskrona, 
Ängelholm, Malmö, Hälsingborg, Göteborg, Mölndal, Uddevalla, Västerås 
och Borlänge. 

I tab. I ära, städerna grupperade efter folkmängd och, antal valda full
mäktige. Där val skett för vidgad stad, har folkmängden i landskommun (er) , 
som inkorporerats den 1 januari 1952, inräknats i stadens befolkningssiffra. 
Lägsta antalet fullmäktige utgör 20 och har valts av samtliga fyra städer, 
som icke ha ett invånarantal överstigande 2000. Sammanlagt Valde endast 
25 städer det högsta tillåtna antalet fullmäktige, medan 13 valde det såsom 
minimum fastställda antalet. Dessutom har i Piteå stad utsetts endast 21 
fullmäktigledamöter eller samma antal som år 1946, oaktat stadens befolk
ningssiffra överstiger 5 000 och lägsta antalet fullmäktige således borde va
rit 25. 
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Tab. I . Gruppering av städerna efter folkmängd och antal valda representanter, 
år 1950. 

Röstberättigade. Uppgifter rörande de röstberättigade med fördelning å 
män och kvinnor meddelas valkretsvis i tab. 5. Antalet röstberättigade över
stiger de i tab. 1 redovisade siffrorna för städerna, då i tab. 5 ingå de lands
kommuner, som deltagit i stadsfullmäktigvalen. Beträffande rösträtten i öv
rigt hänvisas till redogörelsen för den kommunala rösträtten. 

Deltagandet i valen. Rörande antalet i valen deltagande män och kvinnor 
finnas uppgifter för varje valkrets meddelade i tab. 5. Beträffande de i lands
ting icke deltagande städerna lämnas uppgifter även för varje valdistrikt i 
tab. 6. Sammanlagda antalet valdeltagare uppgick till 1 858 660 personer, 
varav 882 358 män och 976 302 kvinnor. I förhållande till antalet röstberät
tigade ha 82 8 % av männen och 80 3 % av kvinnorna deltagit i valen. Mot
svarande relativtal vid 1946 års val voro 75 8 % resp. 71-6 %. 

En klassifikation av städerna efter röstfrekvensen meddelas i följande 
tablå, vari även medtagits jämförelsetal för valen åren 1942 och 1946: 

A n t a l s t ä d e r 

Livligaste valdeltagandet visar för männen Höganäs (93-2 % ) , för kvin
norna Sigtuna (89-5 %) och för båda könen tillsammans likaledes Sigtuna 
(90-i % ) . Lägst var valdeltagandet för såväl män som kvinnor i Västervik 
(resp. 65-i och 61-7 % ) . 
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I de städer, som icke deltaga i landsting, var valdeltagandet för männen 
82-8 % och för kvinnorna 81-4%, medan motsvarande relativtal för lands
tingsstäderna uppgingo till resp. 82-9 och 79-4 %. 

Röstlängdsutdrag, gällande för stadsfullmäktigval, utfärdades för 73 549 
personer, motsvarande 32-2 °/M av antalet röstberättigade. År 1946 voro mot
svarande tal 43 321 resp. 211 % . 

Antalet poströstande vid stadsfullmäktigvalen var 60 384 mot 35 709 år 
1946. Detta innebär, att 82-i % av de utfärdade röstlängdsutdragen kommo 
till användning mot 82-4 % vid 1946 års stadsfullmäktigval. De poströstande 
utgjorde 26·5 °/oo av hela antalet röstberättigade och 32-5 %» av hela antalet 
valdeltagare; motsvarande relativtal för år 1946 voro resp. 17M och 23-7 %,. 
De personer, vilka avgivit ytterkuvert, som obrutna lagts å sido, torde endast 
i undantagsfall ha blivit avprickade i röstlängderna såsom valdeltagare. Post
rösternas inverkan på mandatfördelningen vid stadsfullmäktigvalen har en
dast kunnat undersökas i fråga om de i landsting ej ingående städerna. I 
Stockholm vann högern tre platser, nämligen från folkpartiet två och från 
socialdemokraterna en. I Malmö,och Gävle vann högern ytterligare en plats 
från socialdemokraterna. Folkpartiet erövrade i Göteborgs stad två mandat, 
ett från vardera socialdemokraterna och kommunisterna. Såsom nettoresul
tat av poströstningen vann sålunda högern fem platser, medan socialdemo
kraterna förlorade fyra och kommunisterna en. 

De godkända valsedlarnas fördelning på partier. Antalet inom varje val
krets och. stad avgivna godkända valsedlar med fördelning på de politiska 
partierna redovisas i tab. 5, varjämte i fråga om de städer, som ej deltaga i 
landsting, en redovisning med uppgifter för varje valdistrikt meddelas i tab. 
6. Såsom komplettering till siffrorna i förstnämnda tabell äro i tab. 7 uppgif
ter meddelade rörande det antal röster och mandat, som tillfallit de vid valen 
förekommande välj arbe teckningarna, ävensom fördelningen å dessa av anta
let valda kvinnor. 

De avgivna godkända valsedlarnas fördelning på politiska partier för samt
liga städer i såväl absoluta som relativa tal framgår av följande tablå. Till 
jämförelse meddelas motsvarande tal vid 1946 års stadsfullmäktigval: 

A v g i v n a g o d k ä n d a v a l s e d l a r 

I fråga om partiernas röstsiffror vid senaste valen i förhållande till år 1946 
bör beaktas, dels att vissa nya städer bildats, dels att landskommuner, som 
inkorporerats eller skola tilläggas fr. o. m. den 1 januari 1952, ingå i 1950 
års siffror. 

*4—510462 
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Tab. J. De godkända valsedlarnas fördelning å partier vid stadsfullmäktigvalen åren 
1950 och 1946 i städer av olika storleksordning. 

Den relativa styrkan mellan partierna varierar ganska avsevärt i städer 
av olika storleksordning. Detta framgår närmare av tab. J, i vilken även rela
tivtal avseende 1946 års val medtagits. Socialdemokraterna ha sin starkaste 
ställning i de medelstora städerna, där partiet erhöll närmare 55 % av de 
avgivna rösterna. 

Antalet godkända poströster utgjorde vid 1950 års stadsfullmäktigval i de 
sex i landsting ej ingående städerna 25 590 mot 14 842 år 1946. Fördelning 
på partier valkretsvis framgår av tab. 6. Uttryckt i relativa tal erhöll högern 
38 3 %, bondeförbundet 0 4 %, folkpartiet 34 4 %, socialdemokraterna 24 7 %, 
kommunisterna 1-9 % samt övriga 0-3 %. Är 1946 voro motsvarande procent
tal resp. 53-2, Oo, 23i, 188, 4-2 och O7 %. Partifördelningen av poströster för 
städer, som ingå i landsting, är icke känd. Tillsammans avgåvos i dessa 
städer 33 842 godkända poströster mot 20 135 år 1946. 

Till de i tab. 5 under rubriken »övriga» upptagna valsedlarna ha räknats 
vänstersocialisterna i Göteborg med 2 540 röster samt »Frihetliga kommu
nalfolket» i Gävle med 174. Sistnämnda väljarbeteckning torde avse syndi-
kalisterna. Återstoden utgöres av dels opolitiska röster och dels ströröster, 
vilka sistnämnda kunna sammanfattas under rubriken »Diverse första och 
andra väljarbeteckningar». 

Till de opolitiska eller därmed likställda sammanslutningarna ha hänförts 
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inalles 1 751 valsedlar. De väljarbeteckningar, under vilka dessa valsedlar 
avgivits, framgå av tab. 7. Såsom exempel på dylika grupper kunna nämnas 
»Opolitisk kommunal samling» i ös thammar med 213 röster, »För en rättvis 
kommunal utveckling» i Huskvarna med 250 röster och »Fastighetsägarnas 
samlingslista» i Sundsvall med 273 röster. 

Antalet av de valsedlar, som kunna sammanföras under rubriken »Diverse 
första och andra väljarbeteckningar», uppgår till sammanlagt 271. Till en 
del torde dessa utgöras av valsedlar, vilka förväxlats av valmännen i de stä
der, där även landstingsmannaval förrättats. Antalet fellagda sedlar är dock 
åtskilligt större. Enligt numera gällande bestämmelser ogillas ifrågavarande 
sedlar endast, om de ej upptaga något namn å valbar person. Använder ve
derbörande parti samma väljarbeteckningar vid båda valen, medföra de för
växlade valsedlarna ingen förlust för partiet, vilket däremot blir förhållandet, 
om beteckningarna äro olika. Dessa med olika beteckningar försedda valsed
lar komma nämligen att bilda en diversegrupp utan inflytande å valets ut
gång. I stor utsträckning ha dock väljarbeteckningarna varit desamma som 
vid landstingsmannavalen. Till följd härav äro icke diversegrupperna så om
fattande. 

Samverkan mellan partierna. Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. 1 
vilken utsträckning de politiska partierna samverkat genom användande av 
gemensam väljarbeteckning å valsedlarna, framgår av de uppgifter, som 
i tab. 7 finnas meddelade rörande de vid valen förekommande väljarbeteck
ningarna. 

Liksom tidigare har även vid 1950 års val förekommit, att partierna varit 
splittrade i grupper, vilka använt från varandra skilda väljarbeteckningar. 
Därvid har dock i samtliga fall samma överbeteckning använts och partiet 
sålunda gentemot övriga partier framträtt enat vid valet. Antalet fall, då 
parti varit delat, framgår av följande tablå, som redovisar antalet valkretsar, 
i vilka vart och ett av partierna, bortsett från stänkröster, framträtt. Parti 
har härvid räknats såsom odelat även i sådana fall, då splittring förekom
mit, men denna berört endast ett mjndre antal röster. 

Högern, folkpartiet och socialdemokraterna ha framträtt i samtliga 226 
valkretsar. Vänstersocialisterna ha endast förekommit i Göteborg och Fri
hetliga kommunalfolket endast i Gävle. Splittring har huvudsakligen före-
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kommit inom högern och socialdemokraterna. Det bör emellertid framhållas, 
att partiställningen för en del av väljargrupperna är osäker. 

I vilken omfattning partier samverkat genom användande av gemensam 
väljarbeteckning, visar nedanstående sammanställning. Det är att märka, att 
här och i fortsättningen bortsetts från såväl stänkröster som fellagda lands
tingsvalsedlar med andra väljarbeteckningar än de vid stadsfullmäktigvalen 
förekommande. I samtliga fall deltog hela partiet i samverkan. 

Medan sålunda högern, folkpartiet och bondeförbundet i flertalet fall be
gagnade sig av möjligheten till samverkan, hade socialdemokraterna och 
kommunisterna icke i något fall samverkat med annat parti. 

De olika partiernas kombinationer med varandra framgå av följande tablå. 
Endast sådana fall äro medtagna, då vart och ett av partierna i fråga i sin 
helhet samverkat. 

I viss utsträckning har såsom tidigare visats, splittring förekommit inom 
partierna. Enskilda valmansgrupper ha på detta sätt sökt att inom partierna 
tillgodose sina särintressen genom användande av fraktionsbeteckning å val
sedlarna. Rörande därvid använda beteckningar samt antalet röster och re
presentanter, som tillkommit dessa fraktioner, hänvisas till tab. 7. Den sam
manhållande kraften har i allmänhet varit något kårintresse eller någon 
fråga av lokal natur. 

Valkuvert utan giltig valsedel. Uppgifter om antalet valkuvert utan giltig 
valsedel meddelas för varje valkrets och stad i tab. 5. Hela antalet utgjorde 
8 478, varav för i landsting ej ingående städer 3 646 och för landstingsstä
derna 4 832. I promille av hela antalet avgivna valkuvert utgjorde de utan 
godkänt innehåll resp. 4 6, 4-2 oph 4 g. 

Av de personer, som röstade inför röstmottagare, fingo 952 sina valsedlar 
kasserade. Detta innebär ett så högt kassationstal som 15-8 %> mot 4-6 %» för 
de vid valförrättningarna avgivna valsedlarna. Är 1946 voro motsvarande 
relativtal resp. 11-8 och 4-8 °/«, mot resp. 15-2 och 5-4 %„ vid 1942 års val. 
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Överklagade val. Över de år 1950 förrättade stadsfullmäktigvalen anfördes 
besvär i sex fall, nämligen Solna stads andra och tredje valkrets, Skanör 
med Falsterbo, Visby stads andra valkrets, Uddevalla samt Enköpings första 
valkrets. I Solna stads tredje och Enköpings stads första valkrets ledde be
svären till ny sammanräkning, medan de i övriga fall lämnades utan bifall. 

Valda stadsfullmäktige. Antalet vid 1950 års stadsfullmäktigval inom varje 
valkrets och stad utsedda fullmäktige med fördelning å män och kvinnor 
och med angivande av partiställningen meddelas i tab. 5. I tab. 7 lämnas upp
gifter om det antal representanter, som valts under de olika väljarbeteck-
ningarna, ävensom en fördelning efter dessa av valda kvinnliga fullmäktige. 
Efterföljande tablå utgör en sammanfattning för hela riket av antalet stads
fullmäktige inom de olika partierna. Till jämförelse ha även bifogats siff
ror utvisande stadsfullmäktigkorporationernas sammansättning vid de båda 
närmast föregående stadsfullmäktigvalen. 

Hela antalet fullmäktige har, som synes, sedan år 1946 ökat med 540, var
av 200 i de nytillkomna städerna Kiruna, Nacka, Flen, Hagfors, Oxelösund 
och Säffle. Såsom tidigare nämnts, ha bestämmelserna angående antalet full
mäktige i förhållande till folkmängden ändrats i riktning mot högre antal 
fullmäktige, vilket avspeglar sig vid jämförelse mellan siffrorna i tablån. 
De olika partiernas vinster resp. förluster av antal mandat påverkas givet
vis av det stora antalet nytillkomna fullmäktigplatser. Med hänsyn härtill 
är kommunisternas nedgång med 276 platser starkt iögonenfallande. Social
demokraterna ha erhållit 510 mandat mer än vid 1946 års val. Partiernas 
inbördes styrkeförhållande vid de båda senaste valen framgår dock tydligare 
av de relativa siffrorna i tablån. 

Partiernas representation växlar betydligt, icke blott i de särskilda stä
derna utan även inom städer av olika storleksordning, såsom närmare fram
går av tab. K, där städerna klassificerats i grupper efter folkmängdens stor
lek. De olikheter mellan partierna, som i det föregående påvisats vara för 
handen i fråga om de avgivna valsedlarna i städer av olika storlek, fram
träda i huvudsak även beträffande valda fullmäktige. 

Partiställningen inom de särskilda städerna varierar avsevärt. Socialdemo
kraterna är det största partiet i samtliga städer utom fyra. Beträffande de 
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Tab. K. Antalet valda stadsfullmäktige, fördelade å partier i städer av olika 
storleksordning, år 1950. 

fyra städer, som bilda undantag, är högern det största partiet i två (Djursholm 
och Skanör med Falsterbo) och folkpartiet i två (Lidingö och Marstrand). Till 
jämförelse kan nämnas, att vid 1946 års val voro socialdemokraterna det 
största partiet i alla städer utom sju. Socialdemokraterna ha (motsvarande 
uppgifter för 1946 års val angivas inom parentes) majoritet i 86 (54) städer 
och ha jämnt halva antalet fullmäktige i 12 (12) städer; endast i 1 (1) fall 
har högern stadsfullmäktigmajoritet, nämligen i Djursholm. 

Högern, folkpartiet och socialdemokraterna äro representerade i samtliga 
städer. Bondeförbundet har erhållit mandat i 42 städer; i 28 av dessa har 
partiet dock högst 2 platser. Största representationen har bondeförbundet i 
Sävsjö och Gränna med 7 mandat i vardera staden. Kommunisterna äro 
orepresenterade i 72 städer, ha ett mandat i vardera 31 och två i vardera 14 
städer. I övriga 16 städer har partiet erhållit högre antal mandat, med största 
antalet i Kiruna (12) och Kramfors (11). 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. 5 meddelas uppgifter rörande antalet 
inom varje valkrets och stad valda kvinnliga fullmäktige, och av tab. 7 fram
går under vilka väljarbeteckningar de kvinnliga fullmäktige blivit valda. 
Sammanlagt utgjorde dessa 596 eller 12 8 % av hela antalet valda represen-
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tanter. Relationen mellan antalet manliga och kvinnliga fullmäktige vid de 
senare årens stadsfullmäktigval framgår av följande sammanställning: 

Antal valda stadsfullmäktige 

Såsom framgår av sammanställningen, har den kvinnliga representatio
nen i stadsfullmäktige relativt sett ökat endast obetydligt vid 1950 års val. 
Kvinnorna äro, såsom tab. K visar, starkast företrädda i de största städerna. 
Endast i fyra städer, nämligen Östhammar, Mariefred, Laholm och Hede
mora, saknas kvinnliga representanter bland stadsfullmäktige. Efter parti
ställningen fördela sig de kvinnliga fullmäktige på följande sätt: 

V. Sammanfattande översikt av 1950 års val till de 
korporationer, som utse första kammaren. 

För att lämna en enhetlig bild av valen år 1950 till de korporationer, som 
utse första kammaren, meddelas i det följande en sammanställning av en del 
siffror från landstingsmannavalen och stadsfullmäktigvalen i de sex städer, 
som ej deltaga i landsting. Därjämte göras vissa jämförelser med 1948 års 
andrakammarval. 

Antalet röstberättigade vid de nu nämnda valen utgjorde 2 344 472 män 
och 2 421 045 kvinnor eller tillsammans 4 765 517 personer, motsvarande i 
ordning 67-4, 69-i och 68-2 % av resp. folkmängd i riket. Av männen deltogo 
inalles 1932 792 i valen och av kvinnorna 1 903 290 eller tillsammans 
3 836 082 personer. Valdeltagandet vid de senaste kommunala valen och 
andrakammarvalen framgår av nedanstående sammanställning (siffrorna 
för kommunalvalen med halvfet s t i l ) : 
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R ö s t a n d e i % av r ö s t b e r ä t t i g a d e 

Såsom synes av tablån har röstfrekvensen kraftigt stigit vid de senaste 
valen. Valdeltagandet brukar som regel vara betydligt lägre vid de kommu
nala valen. 1944 års riksdagsmannaval och 1946 års kommunala val utvisa 
dock praktiskt taget samma siffror. År 1950 uppnåddes däremot icke det ex
ceptionellt höga valdeltagandet vid 1948 års riksdagsmannaval. Skillnaden i 
röstfrekvens mellan män och kvinnor har vid de båda senaste valen blivit 
allt mindre och uppgick år 1950 till endast 3,8 enheter mot 42 vid 1948 års 
andrakammarval och 5 7 vid 1946 års val. 

Partifördelningen bland de röstande vid 1950 års landstingsmannaval och 
stadsfullmäktigvalen i de i landsting ej deltagande städerna var följande: 

I tab. L har för varje landstingsområde och varje i landsting ej deltagande 
stad redovisats den relativa röstfördelningen på 'par t ier samt procentuell ök
ning eller minskning av rösttalen i förhållande till 1946 års val. Folkpartiet 
har gjort sina största relativa vinster i Kronobergs län, Kalmar läns södra 
landstingsområde samt Hallands län, i vilka partiets röstsiffror mer än för
dubblats. Socialdemokraterna utvisa en ganska jämn ökning i samtliga län 
och särredovisade städer, under det att kommunisterna i flertalet områden 
förlorat hälften av sina anhängare. Undantag bildar dock Norrbottens län, 
där partiet minskat med endast 11-6 %. För högerns vidkommande är den 
allmänna tendensen smärre förluster. Härifrån avvika dock markant dels 
Göteborgs stad med en nedgång på ej mindre än 28-2 % och dels Jönköpings 
län, där partiets röstsiffra ökat med hela 21 -' %. Antalet avgivna röster för 
bondeförbundet har ökat obetydligt. 

Bn ytterligare bild av valutgången, erhålles genom att studera partiernas 
procentuella andel av väljarkåren. I efterföljande sammanställning lämnas 
för de senaste kommunala valen dylika uppgifter för dels landsbygd och dels 
städer: 
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P a r t i f ö r d e l n i n g i p r o c e n t 

För att bedöma utgången av 1950 års val är det av stort intresse att jäm
föra detta även med 1948 års riksdagsmannaval. Nedan lämnas för hela 
riket partifördelningen i procent vid de senaste kommunala valen jämte 
andrakammarvalen (de förra med halvfet s t i l ) : 

P a r t i f ö r d e l n i n g i p r o c e n t 

Siffrorna i ovanstående tablå ha ytterligare klargjorts genom diagram 1. 
Partiernas utveckling från 1940 års andrakammarval fram till 1950 års val 
framträder därvid mera åskådligt. Förändringarna i partiställningen mellan 
1946 och 1950 års val ha tidigare berörts; de framträdande dragen utgjor
des av folkpartiets i synnerhet men även socialdemokraternas vinster samt 
högerns och kommunisternas förluster. I förhållande till 1948 års andrakam
marval utvisar dock det senaste valet en helt annan anblick. För högerns 
vidkommande framgår av diagrammet, att partiets tidigare kontinuerliga 
nedgång icke fortsatt vid senaste valet, utan att röstsiffran stannat vid 12 3 % 
av samtliga röster. Bondeförbundet utvisar en praktiskt taget oförändrad 
ställning, under samtliga de år, som medtagits, men med något högre relativa 
röstsiffror vid 1944 och 1946 års val. Folkpartiet, som ökade sin procentuella 
andel av väljarkåren mycket starkt vid 1948 års andrakammarval, förmådde 
icke hålla denna ställning till fullo vid senaste valet utan nedgick från 22 8 % 
till 217 %, trots den betydande ökning partiet utvisar i jämförelse med 1946 
års val. Kommunisterna fortsatte även vid senaste valet att minska i bety-
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Tab. L. Valsedlarnas relativa fördelning på partier jämte procentuell ökning eller minsk
ning av rösttalen i förhållande till valen år 1946 inom samtliga landstingsområden och 

i landsting ej ingående städer vid 1950 års kommunalval. 

delse. Endast socialdemokraterna ökade vid senaste valet sin procentuella 
andel av samtliga röster (från 46 i % år 1948 till 48 6 % ) . 

Ett annat sätt att jämföra senaste valet med dels 1946 och dels 1948 års 
val är att sätta det faktiska rösttalet i relation till det tal, som vederbörande 
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Diagram 1. Partiernas procentuella andelar av väljarkåren vid valen åren 1940—1950. 
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parti skulle ha erhållit vid lika röstökning eller röstminskning för alla par
tier, över- eller underskottet utvisar då partiets vinst eller förlust, uttryckt 
i procent. Följande över- och underskottstal erhållas: 

I tablån ha bondeförbundets tal för i landsting ej ingående städer uteläm
nats på grund av de obetydliga absoluta röstsiffrorna. De erhållna siffrorna 
bekräfta, vad som tidigare sagts om valutgången 1950 i förhållande till dels 
1946 och dels 1948 års val. Folkpartiets uppgång jämfört med år 1946 visar 
sig betydligt mera markerad i de utanför landstingen stående städerna än i 
landstingsområdena. 

För att erhålla en översikt över förändringarna i mandatfördelningen 
inom olika delar av riket redovisas i tab. M för varje landstingsområde och 
för varje i landsting ej ingående stad det antal mandat, de olika partierna 
erhöllo vid 1950 års val, samt ökning eller minskning från år 1946. Beträf
fande landstingsområdena har mandatfördelningen omnämnts å sid. 32*. 
De utanför landsting stående städerna utvisa i stort sett samma tendens. 
Högerns och framför allt kommunisternas förluster äro dock proportionellt 
sett betydligt större än i landstingsområdena. 

I tab. N lämnas en översikt av partiställningen inom valkorporationerna 
till första kammaren efter 1950 års val, varvid till jämförelse medtagits upp
gifter om partiställningen efter 1946 års val. Gotlands läns landsting samt 
stadsfullmäktige i Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Gävle äga ej i sin 
helhet deltaga i valen utan endast till ett reducerat antal. I RO § 6 mom. 7 
stadgas nämligen, att om flera landstingsområden tillhöra samma valkrets 
och i något av områdena landstingsmännens antal är större än som skolat 
utses, därest den för annat landstingsområde inom valkretsen vid lands-
tingsmannaval gällande grund blivit tillämpad, ej flera av landstingsmännen 
i förstnämnda område skola deltaga i valet av riksdagsmän än att valmän
nens antal svarar mot nyssnämnda grund. På samma sätt gäller för i lands
ting ej deltagande stad, vilken tillhör samma valkrets som landstingsom
råde, att ej flera av stadsfullmäktige skola deltaga i valet av riksdagsmän 
än att valmännens antal efter folkmängden i staden svarar mot den beträf-
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Tab. M. Antal valda representanter samt ökning eller minskning frän år 1946 inom samtliga 
landstingsområden och i landsting ej ingående städer, år 1950. 

fande landstingsmannaval gällande grunden. Vid de med anledning härav i 
nämnda fall utförda beräkningarna av antalet valmän och dessas fördelning 
å partier har samverkan antagits förekomma mellan de borgerliga partierna. 
De sålunda beräknade valkorporationernas sammansättning är i tabellen 
angiven med särskild stilsort (medieval). 
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Tab. N. Partiställningen inom valkorporationerna till första kammaren efter 1950 
och 1946 års kommunala val. 

VI. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen. 

Materialet. Den följande framställningen rörande de under hösten år 1950 
förrättade kommunal- och municipalfullmäktigvalen (i vissa fall omval år 
1951) grundar sig på särskilda av den röstsammanräknade myndigheten, ve
derbörande länsstyrelse, å fastställt formulär meddelade uppgifter. Samma 
formulär som för stadsfullmäktigvalen (bil. 2, sid. 256 och 257) har an
vänts för dessa val. I fråga om varje landskommun och municipalsamhälle, 
som utsett fullmäktige, ha uppgifter avlämnats valkretsvis rörande antalet 
i valen deltagande män och kvinnor, antalet utfärdade röstlängdsutdrag och 
antalet röstande inför röstmottagare, antalet avgivna valkuvert med resp. 
utan godkänt innehåll, antalet valda fullmäktige, fördelade efter kön och 
politiska partier, samt de vid valen förekommande väljarbeteckningarna 
jämte deras rösttal. 

Â sid. 34* o. f. har närmare redogjorts för vissa bestämmelser angående 
fullmäktigvalen under år 1950. I avseende på kommunalfullmäktigvalen in
nebära dessa i princip att valen år 1950 skulle avse fullmäktige för de bli
vande storkommunerna. Samtliga kommuner, såväl oförändrade som nybil
dade eller vidgade, vilka komma att förefinnas efter den 1 januari 1952, ha i 
enlighet härmed under år 1950 valt kommunalfullmäktige, med undantag 
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av Holmön i Västerbottens län, som har mindre än 700 inv. Valet i Skurups 
köping omfattade dock icke Hassle-Bösarps kommun, som skall tilläggas 
köpingen vid årsskiftet 1951/52. Dessutom har val i två fall förrättats i 
kommuner, som skola ingå i vidgade städer från samma tidpunkt, nämligen 
i Aspö och Södra Sallerups landskommuner. Valen i dessa avsågo fullmäk
tige endast för tiden intill den 1 januari 1952 (se sid. 35*). 

Det torde böra anmärkas, att valen avsågo storkommunerna enligt de be
slut om indelning den 1 januari 1952, som förelågo före valen. Senare till
kommande ändringar av indelningen ha icke påverkat valen. Sålunda har 
t. ex. blivande Skillingaryds köping deltagit i val av kommunalfullmäktige 
för Klevshults kommun samt valt egna municipalfullmäktige. Kungl. Maj :ts 
beslut om köpingsbildningen är nämligen meddelat den 9 mars 1951. 

Antalet m u n i c i p a l s a m h ä l l e n , i vilka val av fullmäktige förrät
tades år 1950, utgjorde 162, motsvarande i förhållande till samtliga munici
palsamhällen i riket 80-2 % av antalet. Fullmäktiginstitulionen var obligato
risk i 132 samhällen och fakultativ i 30. 

I tab. 8 redogöres länsvis för kommunalfullmäktigvalen och i tab. 10 
lämnas motsvarande uppgifter för municipalsamhällena. Valutgången i var
je enskild storkommun framgår av tab. 9, vilken tabell i årets berättelse 
kunnat göras utförligare än vad i tidigare valstatistiska berättelser varit 
möjligt. Denna tabell innehåller för varje kommun, som valt fullmäktige, 
uppgifter om antalet röstberättigade, i valet deltagande personer samt av
givna röster och valda fullmäktige med fördelning på partier. Ehuru valen 
år 1950 voro betydligt mera politiskt inriktade än tidigare kommunalfull
mäktigval, har det dock icke varit möjligt att verkställa en fullständig för
delning av röster och mandat på de olika partierna, då i vissa kommuner 
samlingslistor och opolitiska listor kommit till användning. Tab. 9 avser 
resultatet enligt de officiella röstsammanräkningarna. Samlingslistor samt 
opolitiska listor ha beträffande såväl röster som mandat förts under rubri
ken >övriga>, varvid emellertid välj ar beteckningen angivits i not. Socialde
mokrater och kommunister ha nästan undantagslöst framträtt med egna 
listor vid valen, varför gruppen »övriga» huvudsakligen inrymmer de bor
gerliga partierna. Under sådana förhållanden har det icke varit möjligt att 
redovisa länssiffror och rikssiffror för de olika partierna, då dessa icke 
skulle blivit jämförbara. Beträffande röstfördelningen torde emellertid de 
samtidigt förrättade landstingsmannavalen ge tillräcklig upplysning. Däre
mot torde det föreligga ett större behov av at t om möjligt erhålla en full
ständig fördelning av valda fullmäktige efter partiställning, varför uppgifter 
införskaffats till komplettering av de officiella röstsammanräkningarna. 
Beträffande resultaten härav hänvisas till sid. 58* samt till tab. Q. 

Gällande bestämmelser angående kommunal- och municipalfullmäktigvalen. 
I alla landskommuner och municipalsamhällen med över 700 invånare skall 
beslutanderätten uppdragas åt kommunal- resp. municipalfullmäktige. Kom
muner eller municipalsamhällen med lägre folkmängd äga emellertid rått 
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att överlåta beslutanderätten åt fullmäktige. Enligt vad som redan tidigare 
nämnts, år det av de blivande storkommunerna endast Holmöns kommun i 
Västerbottens län, som icke infört kommunalfullmäktiginstitutionen, då 
kommunen har mindre än 700 inv. 

Nya bestämmelser angående antalet fullmäktige i förhållande till folk
mängden ha fastställts genom lag den 11 juni 1948 (S. F. S. 286/48) så
lunda: 

Varje kommun bildar ett valdistrikt; dock skola kommuner med mer än 
10 000 invånare indelas i valkretsar med minst tio, högst tjugo fullmäktige 
för varje valkrets efter folkmängdens storlek. Vid 1950 års val voro inalles 
27 kommuner, av vilka flertalet belägna i Norrland, delade i valkretsar. Varje 
municipalsamhälle utgör vid val av municipalfullmäktige ett valdistrikt; om 
municipalsamhälle helt sammanfaller med två eller flera valdistrikt vid val 
till andra kammaren tillsammantagna, utgör dock varje sådant distrikt ett 
valdistrikt jämväl vid val av municipalfullmäktige. Om eljest delar av muni
cipalsamhälle ingå i olika valdistrikt vid val till andra kammaren, må läns
styrelsen, när s k ä r därtill aro, förordna, att varje sådan del skall bilda eget 
valdistrikt vid val av municipalfullmäktige. 

Kommunal- och municipalfullmäktige väljas för fyra år, räknade från den 
1 januari året efter det valet skett, och valet avser hela antalet fullmäktige. 
I nybildade eller vidgade kommuner skola dock, såsom tidigare nämnts, 
de år 1950 valda fullmäktige under första mandatåret handhava endast så
dana frågor, som beröra storkommunen. I följd härav skall i kommun, som 
vid årsskiftet 1951/52 kommer att ingå i nybildad eller vidgad kommun, den 
gamla fullmäktiguppsättningen fortsätta att fungera även under år 1951. 

I fråga om rösträtt, valsätt och röstsammanräkningsmetod gälla enahanda 
bestämmelser som beträffande övriga kommunala val. Rösträttsåldern utgör 
följaktligen 21 år. 

Val av kommunalfullmäktige förrättades tredje söndagen i september må
nad, d. v. s. samtidigt med landstingsmannavalen, och val av municipalfull
mäktige första söndagen i oktober månad. 

Röstberättigade. Antalet röstberättigade personer med fördelning å män 
och kvinnor lämnas länsvis för kommunalfullmäktigvalen i tab. 8 och för 
municipalfullmäktigvalen i tab. 10. Tab. 9 innehåller dessutom enahanda 
uppgifter för varje kommun. 

Hela antalet vid k o m m u n a l f u l l m ä k t i g v a l e n röstberättigade ut
gjorde enligt tabell 8 1 278 289 män och 1 204 932 kvinnor, eller resp. ö l s % 
och 48-s % av hela antalet, 2 483 221 personer. Vid m u n i c i p a l f u l l 
m ä k t i g v a l e n uppgingo de röstberättigade männen enligt tab. 10 till 
74 692 (49o %) och kvinnorna till 77 642 (51 o %). 
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Deltagandet i valen. Uppgifter rörande antalet i kommunal- och municipal-
fullmäktigvalen deltagande personer med fördelning efter kön finnas läns
vis meddelade i tab. 8 resp. tab. 10, beträffande kommunalfullmäktigvalen 
dessutom kommunvis i tab. 9. 

Hela antalet i k o m m u n a l f u l l m ä k t i g v a l e n deltagande personer 
utgjorde 1 967 479, varav 1 043 826 män och 923 653 kvinnor. I förhållande 
till antalet röstberättigade deltogo i genomsnitt för samtliga kommuner 
8I7 % av männen och 76-; % av kvinnorna. Jämfört med kommunalfull
mäktigvalen år 1946, då motsvarande relativtal utgjorde endast resp. 72-8 
och 65-4 %, tilldrogo sig sålunda berörda val år 1950 betydligt livligare in
tresse. Valdeltagandet understeg endast obetydligt detsamma för lands-
tingsmannavalen å landsbygden, resp. 82 i och 77-o %. Medeltalen för de 
olika länen, vilka framgå av tab. 8, utvisa, att Jönköpings och Malmöhus län 
hade livligast valdeltagande med 84-3 % av de röstberättigade, medan den 
lägsta siffran förekommer inom Jämtlands län med 74 2 %. 

En klassifikalion av kommunerna efter röstfrekvens för dels män och 
dels kvinnor har verkställts länsvis i tab. O. Fördelningen är givetvis betyd
ligt mera sammanträngd kring medelvärdet, än vad fallet är för valdelta
gandet inom valdistrikten vid landstingsmannavalen (tab. C). Extremt låga 
eller höga siffror i mycket små distrikt komma icke till synes, då de blivan
de storkommunerna tagas som enhet. 

Den högsta röstfrekvensen förekom för männens del i Valdemarsviks kö
ping i Östergötlands län, där 942 % av samtliga röstberättigade män deltogo 
i valet. För kvinnornas del uppvisade Storfors köping i Värmlands län den 
högsta siffran med 92 a %. 1 några kommuner förelåg ett mycket lågt valdel
tagande, främst beroende på att samtliga partier framträdde med en gemen
sam lista vid valen. Lägst var röstfrekvensen för såväl män som kvinnor i 
Södra Kinda kommun i Östergötlands län, där endast 11 o resp. 4-5 % av de 
röstberättigade deltogo. 

För kommunalfullmäktigvalen utfärdades inalles 54 169 röstlängdsutdrag. 
Antalet röstande inför röstmottagare utgjorde 39 768 eller 20 2 V» av samt
liga röstande mot 14-2 °/m vid 1946 års kommunalfullmäktigval. 

I m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g v a l e n ha deltagit 82 624 personer, var
av 42 323 män och 40 301 kvinnor. Detta innebär en i jämförelse med kom
munalfullmäktigvalen mycket låg röstfrekvens, nämligen 56 7 % för män
nen och 519 % för kvinnorna; frekvenstalen äro dock högre än vid 1946 års 
municipalfullmäktigval, då endast 518 % av männen och 45 r, % av kvinnor
na röstade. Åtminstone delvis förklaras det låga valdeltagandet av frånvaron 
av den stimulans, som i fråga om kommunalfullmäktigvalen utövats av de 
samtidigt pågående landstingsmannavalen; tidigare, då även många kommu
nalfullmäktigval förrättades å annan dag än landstingsmannavalen, var val
deltagandet högre i kommuner med gemensam valdag än i övriga kommuner. 

Antalet utfärdade röstlängdsutdrag, gällande för municipalfullmäktigval, 
uppgick till 2 611. Inalles avgåvo 1027 personer eller 12-4 %<, av samtliga 
deltagare i dessa val sina röster inför röstmottagare. 

*5—510462 
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Tab. O. Kommunernas fördelning efter röstfrekvens vid kommunalfullmäktigvalen, 
länsvis, år 1950. 

Förekomsten av partier vid valen. Såsom förut nämnts, uppträdde de olika 
partierna i helt annan utsträckning vid 1950 års kommunalfullmäktigval, 
än vad fallet varit vid tidigare dylika val. I flertalet kommuner ha partierna 
framträtt med egna listor. De borgerliga partierna ha dock i ett ganska be
tydande antal fall enats om en gemensam samlingslista. Därjämte ha före
kommit väljarbeteckningar, av vilka icke framgår, vilket eller vilka partier 
som åsyftas. I vissa av dessa torde det röra sig om helt opolitiska listor, me
dan i andra fall ett eller flera partier använt väljarbeteckning, i vilken parti
namnet icke ingått. 

Av tab. P framgår, i vilken utsträckning de olika partierna framträtt med 
egna listor vid valet. Opolitiska listor eller samlingslistor ha icke medräk
nats, då det oftast varit omöjligt att avgöra partisamhörigheten. Under så
dana förhållanden har icke heller kunnat utrönas det totala antal kommu
ner, i vilka varje parti framträtt. För socialdemokraternas del framgår av 
tabellen, att dessa framträtt med egen lista i samtliga kommuner ulom sex. 
I tre av dessa ha alla partierna enats om en gemensam samlingslista. Ifråga
varande kommuner voro: Södra Kinda och Södra Valkebo i Östergötlands 
län samt Jonstorp i Malmöhus län. 

Av tab. P kan även utläsas, i vilken utsträckning de vanligaste kombina-
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Tab. P. Antal kommuner, i vilka de olika partierna framträtt med egen lista, samt 
förekomsten av de vanligaste kombinationerna för samverkan, år 1950. 

tionerna av samverkan förekommit inom olika län. De tre borgerliga parti
erna ha bildat kartell i ungefär två tredjedelar av samtliga kommuner, me
dan övriga kombinationer äro ganska fåtaliga. Det totala antalet kommu
ner, i vilka partierna samverkade med något annat parti eller med opolitisk 
väljargrupp utgjorde för högern 787, bondeförbundet 797, folkpartiet 798, 
socialdemokraterna 3 samt kommunisterna 1 kommun. (De tre kommuner, 
där samtliga partier framträdde med gemensam lista, ha icke inräknats i 
nämnda siffror.) I Hishults kommun i Hallands län samverkade socialde
mokraterna och kommunisterna, de förra dessutom i Hjälmseryds kommun 
i Jönköpings län med samtliga borgerliga partier samt i Högsäters kom
mun i Älvsborgs län med högern och folkpartiet. 

Beträffanderedovisningen av partier och partisainverkan bör påpekas, att 
sådana fall, där visst parti erhållit endast ströröster, icke inräknats i de 
anförda siffrorna. Till samverkan har dessutom räknats endast sådana fall, 
där partiet i sin helhet samverkat. 

*5†—510492 
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Avgivna valsedlar. Inom hela riket avgåvos vid k o m m u n a l f u l l m ä k 
t i g v a 1 e n enligt länsstyrelsernas uppgifter inalles 1 967 975 valkuvert, 
varav 1 954 412 med giltig valsedel och 13 563 utan giltig valsedel. I promille 
av hela antalet kasserades 6-9 mot 9 8 vid 1946 års val. Vid m u n i c i p a l -
f u l l m ä k t i g v a l e n avgåvos 82 686 valkuvert, av vilka 82 055 med och 
631 utan giltig valsedel; här kasserades 7 6 %» mot 5-5 %, år 1946. 

Den bristande överensstämmelsen mellan antalet avgivna valkuvert och 
antalet i valen deltagande personer har sin orsak i att de vid valen företagna 
avprickningarna i röstlängderna, på vilka uppgifterna rörande valdeltagan
det grunda sig, i en del fall blivit felaktigt verkställda. 

Liksom vid stadsfullmäktigvalen har även vid fullmäktigvalen i landskom
munerna ibland förekommit, att valsedlarna blivit förväxlade med valsedlar 
avseende de samtidigt pågående landstingsmannavalen. Såsom förut fram
hållits, är förväxlingen icke i och för sig orsak till att valsedlarna kasseras. 
Ofta ha dessa valsedlar dock blivit till ingen nytta, beroende antingen på att 
de ej upptagit namn å någon valbar person och därför måst förklaras ogilla, 
eller på att välj ar beteckningarna vid de båda valen varit olika, varigenom 
de förväxlade valsedlarna kommit att bilda en diversegrupp, som varit utan 
inflytande på valets utgång. 

I tab. 9 redovisas för varje kommun antalet avgivna valsedlar med för
delning på partier, i den mån partierna framträtt med egna listor. Såsom 
tidigare nämnts ha dock icke samtliga röster kunnat fördelas, varför läns
summor icke utsatts i tabellen. Någon fördelning på partier av valsedlarna 
för samtliga kommuner tillsammantagna kan sålunda icke angivas. För 
socialdemokraterna och kommunisterna, vilka båda partier i det övervä
gande antalet kommuner kunnat särredovisas, uppgingo samtliga avgivna 
röster enligt tab. 9 till resp. 897 354 och 72 393, eller resp. 45 9 och 3-7 % av 
samtliga. Siffrorna äro dock, som av det ovanstående framgår, något för 
låga. 

Valda fullmäktige. I tab. 8 redovisas antalet valda fullmäktige länsvis. 
Det totala antalet för samtliga kommuner uppgår till 28 317. Tab. 9 inne
håller uppgifter för varje kommun om antal fullmäktige med fördelning 
på partier, så långt detta framgått av det från länsstyrelserna inkomna 
materialet. De genom samlingslistor och opolitiska listor valda ha icke kun
nat hänföras till visst parti utan ha redovisats under gruppen >övriga>. 

För att i möjligaste mån erhålla en fullständig fördelning av antalet full
mäktige har, till komplettering av det officiella materialet, från kommunal
fullmäktiges ordförande i sådana kommuner (c:a 200), där partiställningen 
varit oklar, införskaffats uppgifter om de valda fullmäktiges partifördel
ning. Därvid begärdes i de utsända skrivelserna, att fullmäktig med känd 
partitillhörighet skulle hänföras till visst parti, oaktat vederbörande valts 
å till synes opolitisk lista. Med ledning av dessa insamlade uppgifter har 
fördelning kunnat verkställas på partier av huvudparten valda fullmäktige. 
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Tab. Q. Antal valda fullmäktige med fördelning på partier vid kommunalfullmäktig-
valen, år 1950.1) 

Resultatet redovisas länsvis i tab. Q. Uppgifter om partifördelningen inom 
varje särskild kommun finnas hos statistiska centralbyrån. 

Såsom synes av tabellen, ha socialdemokraterna erhållit 12 615 fullmäk-
tigplatser eller 44-s % av samtliga. Det näst socialdemokraterna starkast 
representerade partiet är bondeförbundet, som med 7 371 platser uppgår till 
26-0 % av samtliga. Folkpartiets andel av totala antalet fullmäktige utgör 
16-5 %, högerns lOi % samt kommunisternas 2-2 %. Det antal fullmäktige, 
som icke kunnat fördelas på partier, uppgår till 200, eller endast 0-7 % av 
samtliga fullmäktige. Häri ingå 49 fullmäktige, som invalts under välj ar-
beteckningen »Frihetliga kommunalfolket» och som torde kunna beteck
nas såsom syndikalister. Ifrågavarande väljarbeteckning har i något en
staka fall använts av kommunisterna, men de därigenom valda fullmäktige 
ingå icke i ovannämnda siffra för syndikalisterna. De sistnämnda förefin
nas huvudsakligen i Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län. 

I tab. R ha samtliga kommuner fördelats efter majoritetsställningen inom 
fullmäktige. Socialdemokraterna ha ensamma absolut majoritet i 314 kom
muner eller 34-7 % av samtliga. Av de borgerliga partierna har bondeför-

1) Tabellen bygger dels på de officiella röBtsammanräkningsresultaten, dels på uppgifter in
hämtade från ordförandena i kommunalfullmäktige (se texten). — 2) Därav >Frihetliga kommunal
folket) (syndikalister) 49. 
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Tab. R. Partiställning inom kommunalfullmäktige efter 1950 års val. 

bundet ensamt majoritet i 41 kommunalfullmäktige och folkpartiet i 1 
(Tjörns kommun i Göteborgs och Bohus län) , medan högerns representan
ter icke i något fall uppgingo till det härför erforderliga antalet. De tre 
borgerliga partierna tillsammans inneha majoritetsställning i omkring hälf
ten eller 453 kommuner. Borgerlig fullmäktigmajoritet föreligger sålunda 
i sammanlagt 495 kommuner, eller 54 s % av samtliga, varjämte de borger
liga partierna i 31 kommuner (3 4 %) inneha jämt hälften av fullmäktig-
platserna. 

Av tabellen kan utläsas den betydande olikheten mellan olika län, främst 
norrlandslänen (med undantag för Västerbottens) å ena sidan och riket i 
övrigt å den andra. I Norrbottens län ha de borgerliga partierna majoritets
ställning i endast en kommun, nämligen Nederluleå. Bondeförbundets star
ka ställning i Hallands län är markant . Partiet har där majoritet i nära 
hälften av länets kommunalfullmäktige. 

Av hela antalet valda kommunalfullmäktige utgöras 1 819 eller 64 % av 
kvinnor. Relationen mellan antalet manliga och kvinnliga fullmäktige vid 
de från och med år 1919 förrättade valen framgår av följande samman
ställning: 
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A n t a l v a l d a f u l l m ä k t i g e 

Antalet valda m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g e uppgick till 3 115, varav 
2 881 (92-5 %) män och 234 (7 s %) kvinnor. 

Överklagade val. Över de år 1950 förrättade k o m m u n a l f u l l m ä k -
t i g v a l e n anfördes besvär hos regeringsrätten i 16 fall. I vilken utsträck
ning kommunalfullmäktigvalen vid olika valtillfällen blivit överklagade, och 
vilken påföljd överklagandet haft, framgår av följande sammanställning: 

Beträffande de upphävda valen redogöres i tab. S för orsakerna till valens 
upphävande. I tab. 8, 9 och 10 har hänsyn tagits till de ändringar i uppgif
terna, som blivit en följd av omvalen. 

Tab. S. AV Kungl. Maj:t upphävda kommunalfullmäktigval. 
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Över m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g v a l e n anfördes besvär endast i ett 
fall, Gravarne och Bäckeviks m:e i Göteborgs och Bohus län, vilka besvär 
även ledde till nytt val. Orsaken var, att ett omslag innehållande 142 valsed
lar vid röstsammanräkningen lagts obrutet åsido, då ena sigillet icke kunnat 
avläsas. Omval ägde rum den 1 april 1951. 

VII. Kyrkofullmäktigvalen. 

Materialet. Liksom i fråga om kommunal- och municipalfullmäktigvalen 
grundar sig statistiken rörande kyrkofullmäktigvalen på särskilda uppgifter 
enligt det å sid. 256 och 257 återgivna formuläret, meddelade av den röst
sammanräknande myndigheten, som i stadsförsamling är magistraten (val
nämnden) och i församling, som består av enbart landsbygd eller av lands
bygd och stad, vederbörande länsstyrelse. Dylika uppgifter ha avlämnats 
valkretsvis för alla församlingar och kyrkliga samfälligheter, vilka utsett 
fullmäktige. 

De olika församlingarna ha efter valens politiska eller opolitiska karak
tär uppdelats i tre grupper, benämnda I, II och III. Grupp I omfattar val 
med politiskt inslag, grupp II till synes opolitiska val med två eller flera 
kandidatlistor och grupp III val med endast en opolitisk lista eller sam
lingslista. 

Gällande bestämmelser angående kyrkofullmäktigvalen. I församlingar eller 
kyrkliga samfälligheter med över 1 500 invånare skall beslutanderätten upp
dragas åt kyrkofullmäktige. Församlingar med lägre folkmängd äga rät t 
överlåta beslutanderätten åt fullmäktige. 

Antalet fullmäktige i en församling är fastställt i förhållande till folk
mängden efter följande grunder: 

För Stockholm gäller särskild lag, enligt vilken 

församling med 10 000 invånare eller därunder utser 15—25 
» » över 10 000 t. o. m. 20 000 invånare utser . . . 20—30 
» » » 20 000 » 40 000 » » . . .25—35 samt 
» » » 40 000 invånare utser 30—40. 

För val av kyrkofullmäktige skall församling med mer än 10 000 invånare 
indelas i valkretsar med minst tio, högst tjugo fullmäktige för varje valkrets 
efter folkmängdens storlek; vid val av fullmäktige för kyrklig samfällighet 
skall dock varje i samfälligheten ingående församling eller del av försam-
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ling utgöra en valkrets, varvid mindre än tio fullmäktige kunna väljas. Av 
de församlingar, som icke enbart utgöra valkretsar i kyrklig samfällighet, 
samt med undantag av Stockholms stad voro 53 delade i två och 15 i tre val
kretsar. 

I Stockholm skall valkretsindelning ske i församling ined mer än trettio 
fullmäktige; sådan indelning ägde rum i sex församlingar, nämligen S:t 
Görans, Katarina, Brännkyrka och Bromma i vardera tre samt Hedvig Eleo
nora och Oscars i vardera två valkretsar. 

Beträffande rösträtten gälla samma bestämmelser som i fråga om kom
munalfullmäktigvalen, dock att främmande trosbekännare och de som an
mält sig till utträde ur svenska statskyrkan ej äro röstberättigade vid kyrko-
fullmäktigval ; ej heller äger medlem av icke-territoriell församling utöva 
rösträtt vid kyrkofulhnäktigval i annan församling. 

Val av kyrkofullmäktige förrättas tredje söndagen i oktober månad. 

Antal församlingar med fullmäktige. Antalet församlingar, i vilka val av 
kyrkofullmäktige förrättades år 1950, utgjorde 1 136 eller 44-6 % av hela an
talet territoriella församlingar i riket mot 43i % år 1946. Karlskrona ami-
ralitetsförsainling har i detta sammanhang räknats såsom icke-territoriell 
församling. Antalet stadsförsamlingar med fullmäktige uppgick till 203 och 
antalet landsförsamlingar till 933, d. v. s. resp. 98i och 399 % av samtliga 
mot resp. 97-4 och 38 7 % år 1946. Häri äro då även medräknade sådana 
församlingar, som endast utgjort valkretsar för val av fullmäktige i kyrk
liga samfälligheter. 

Såsom framgår av tab. 11 och tab. T, dominerar det representativa syste
met på landsbygden i Blekinge, Värmlands, Örebro och Kopparbergs län samt 
i hela Norrland. I Gotlands län ha däremot endast fyra landsförsamlingar 
valt kyrkofullmäktige. Antalet församlingar med obligatoriskt kyrkofull-
mäktigsystem var 984 och antalet fakultativa församlingar 152. Härvid är 
att märka, att församlingar, vilkas folkmängd ej överstiger 1 500 personer 
och som tillhöra någon kyrklig samfällighet med mer än 1 500 invånare, 
räknats till församlingar med obligatoriskt fullmäktigsystem, enär val av 
kyrkofullmäktige på grund av dylikt medlemskap faktiskt blivit en tvungen 
sak. Utan fullmäktige voro 1 406 lands- och 4 stadsförsamlingar, oberäknat 
de icke-territoriella församlingarna. 

I 34 församlingar, för vilka redogöres i tab. 11, ha dubbla uppsättningar 
fullmäktige valts; beträffande dessa äro i nämnda tabell inräknade endast 
uppgifterna för valen i primärförsamlingarna eller, dä r val till två samfäl
ligheter ägt rum, i den mindre samfälligheten. 

Förekomsten av partidelning vid valen. I tab. 11 meddelas uppgifter om för
delningen av församlingarna på grupperna I—III efter valens karaktär läns
vis för landsbygd och städer. Angående fördelningsgrunden hänvisas till 
sid. 62*. 

I 489 % av de församlingar, som förrättat kyrkofullmäktigval, hade va
len politiskt inslag. Endast i 5 i % av församlingarna voro valen opolitiska 
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Tab. T. Relativa deltagandet m. m. i kyrkofullmäktigvalen, år 1950. 
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men med minst två listtyper med olika väljarbeteckningar. Vid valen i ej 
mindre än 46o % av församlingarna fanns endast en opolitisk lista eller 
samlingslisla. Motsvarande relativtal voro vid 1946 års val resp. 53-s, 4 3 och 
42-2 %. I allmänhet gäller, att valen i städerna i större utsträckning voro 
politiska än på landsbygden. Opolitiska val förekommo huvudsakligen i de 
mindre städerna men även i en del större, t. ex. Linköping, Jönköping, Kal
mar, Kristianstad och Örebro. Vid kyrkofullmäktigvalet i Stockholm var 
partisplittringen nästan lika stor som vid stadsfullmäktigvalet. 

Röstberättigade. Antalet vid kyrkofullmäktigvalen röstberättigade perso
ner med fördelning efter kön och med åtskillnad mellan grupperna I, II och 
III meddelas länsvis i tab. 11. 

Hela antalet vid kyrkofullmäktigval röstberättigade i församlingar, där 
dylika val förrättats, utgjorde 2 001 431 män och 2 097 148 kvinnor, tillsam
mans 4 098 579 personer. På de till grupp I hörande församlingarna komma 
2 959 497 personer eller 72 2 %, medan församlingarna i grupp II räknade 
137 344 (3-4 %) och församlingarna i grupp III 1 001 738 (24-4 % ) . 

Antalet vid kyrkofullmäktigval röstberättigade i procent av i röstläng
derna upptagna personer utgjorde för männen 97-2 % och för kvinnorna 
97-4 %. 

Icke röstberättigade vid kyrkofullmäktigval i församlingar, där dylika val 
ägt rum, voro 113 706 personer, varav 56 865 män och 56 841 kvinnor. De, 
som saknade rösträtt vid kyrkofullmäktigval, voro oftast även kommunalt 
diskvalificerade, nämligen 83-6 % av männen och 77 s % av kvinnorna. 

Personer utan rösträtt vid kyrkofullmäktigval påträffas framför allt i stä
derna, där de utgjorde 3-5 % av i röstlängderna upptagna personer mot 
17 % på landsbygden. Såsom framgår av nedanstående sammanställning, 
hade ett relativt stort antal av nämnda personer i städerna rösträtt vid öv
riga kommunala val, nämligen 215 % bland männen och 26-9 % bland kvin
norna. 

Icke röstberättigade vid kyrkofullmäktigval. 

Deltagandet i valen. Uppgifter om antalet röstande med fördelning â män 
och kvinnor samt grupperna I—III lämnas i tab. 11. Hela antalet i valeu 
deltagande personer utgjorde 768 787, varav 386 921 (50 3 %) män och 
381866 (49-7%) kvinnor. Av dessa kommo 687 374 (89-4%) på försam
lingarna i grupp I, 16 741 (2-2 %') på grupp II och 64 672 (8-4 %) pä 
grupp III. 

Av tab. T framgår, att de röstande i relation till antalet röstberättigade 
utgjorde vid samtliga kyrkofullmäktigval 18-s %, därav för männen 1Ö-3 % 
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och för kvinnorna 18-2 %; år 1946 voro motsvarande relativtal 17 2, 182 och 
16-2 %. Valdeltagandet var något livligare på landsbygden (20 2 %) än i 
städerna (17 5 %). Röstfrekvensen inom grupperna I—III framgår av tab. T. 

Sammanlagt utfärdades 13 365 röstlängdsutdrag gällande för kyrkofull-
mäktigval. Vid dessa röstade dock endast 3 793 personer inför röstmotta
gare, d. v. s. 4-9 V» av samtliga deltagande i valen (år 1946 4-5 "/«,). 

Avgivna valsedlar. Antalet vid kyrkofullmäktigvalen avgivna valkuvert 
uppgick till 769 021. Härav voro 2 242 eller 2-9 "/«, utan godkänt innehåll mot 
2 - 3 % vid 1946 års val. 

Valda fullmäktige. Uppgifter rörande antalet valda kyrkofullmäktige fin
nas meddelade länsvis med fördelning på landsbygd och städer samt efter 
kön i tab. 11. Totala antalet fullmäktige utgjorde 21 704. Av dessa voro 
18 532 eller 85-4 % män och 3 172 eller 14 e % kvinnor mot 87-6 resp. 12-4 % 
år 1946. 

Såsom tab. T visar, voro kvinnorna betydligt talrikare företrädda i kyrko-
fullmäktiginstitutionerna i städerna än på landsbygden. På 1 000 valda man
liga kyrkofullmäktige kommo i städerna 288 kvinnor mot 146 i stadsfull
mäktigrepresentationerna och på landsbygden 147 kvinnor mot 69 i kommu
nalfullmäktigrepresentationerna. 

Inom grupp I har fördelning efter politiska partier av fullmäktige med 
känd partifördelning verkställts. Inalles 7 732 fullmäktige eller 72 i % av 
samtliga i grupp I ha kunnat fördelas efter partier. Stockholm har icke in
räknats i dessa siffror. Bland de fullmäktige, vilkas partisamhörighet ej 
kunnat utrönas, torde de borgerliga partiernas representanter vara i majo
ritet. Någon jämförbarhet mellan nedan angivna relativtal kan därför icke 
anses föreligga. 

I förhållande till det totala antalet inom grupp I valda fullmäktige (Stock
holms stad ej medräknad) tillhörde 8-6 % högern och bondeförbundet var
dera, 10-3 % folkpartiet, 417 % socialdemokraterna och 2-9 % kommunister
na, medan 27 9 % icke kunnat fördelas. På landsbygden uppgick de bor
gerliga partiernas andel till 26-4 %, socialdemokraternas till 42-1 % och 
kommunisternas till 2v % samt icke fördelade till 28s %. Motsvarande 
relativtal för städerna (utom Stockholm) utgjorde 31-3, 40 3, 3-3 och 24-9 %. 
I Stockholms stads samtliga församlingar erhöllo de borgerliga partierna 
64 5 %, socialdemokraterna 30 s % och kommunisterna 5o % av platserna. 

Överklagade val. över kyrkofullmäktigvalen anfördes i fem fall besvär hos 
regeringsrätten. Dessa lämnades i två fall utan bifall, ledde i två fall till ny 
röstsammanräkning samt i blott ett fall till nytt val, nämligen i Bjurholms 
församling i Västerbottens län. Orsaken till upphävandet var, att valet icke 
kungjorts i rätt tid. Omval ägde rum den 4 februari 1951. 
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Tab. 1. Kommunala rösträtten, länsvis, 
Anm. Vid fördelningen på landsbygd och städer har följts 



enligt de år 1950 upprättade röstlängderna. 
den indelning, som trädde i kraft den 1 januari 1951. 
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Tab. 2. Rösträtten och valen till landstingen, valdistriktsvis, år 1950. 

Anm. Tabellens procenttal angiva antalet i valet deltagande i % av röstberättigade män och kvinnor. Fre
kvenstal ha icke uträknats, då antalet röstberättigade understiger 20; sådana fall ha utmärkts genom att i 
stället punkter blivit insatta i tabellen. — Den bristande överensstämmelsen för do särskilda valkretsarna mellan 
valdeltagarnas antal enligt denna tabell och summan av godkända valsedlar och valkuvert utan giltig valsedel 
enligt tab. 3 beror på ofullständiga eller felaktiga inprickningar i röstlängden. — Följande förkortningar ha 
använts d:a = domsaga, t:g = tingslag, h:d = härad, sk:g = skeppslag, s:n = socken, m:e = municipalsamhälle. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 5 



6 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 7 



8 TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 9 



10 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 11 



12 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 13 



14 TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 15 



16 TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 17 

2—510462 



18 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 19 



20 TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 21 



22 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 23 



24 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 25 



26 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 27 



28 TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 29 



30 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 31 



32 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 33 

3—510462 



34 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 35 



36 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 37 



38 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 39 



40 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 41 



42 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 43 



44 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 45 



46 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 47 



48 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 49 

4—510462 



50 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 51 



52 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 53 



54 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 55 



56 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 57 



58 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 59 



60 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 61 



62 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 63 



64 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 65 

5—510462 



66 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 67 



68 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 69 



70 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 71 



72 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 73 



74 TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 75 



76 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 77 



78 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 79 



80 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 81 

6—510462 



82 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1960. 83 



84 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1960. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 85 



86 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 87 



88 TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 89 



90 TAB. 2 ( for t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 91 



92 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 93 



94 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 95 



96 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 97 

7—510462 



98 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 99 



100 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 101 



102 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 103 



104 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 105 



106 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 107 



108 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 109 



110 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 111 



112 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 113 

8—510462 



114 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 115 



116 TAB. 2 (forts .) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 117 



118 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 119 



120 TAB. 2 ( forts . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 121 



122 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 123 



124 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 125 



126 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 127 



128 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 129 

9—510462 



130 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 131 



132 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 133 



134 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 135 



136 TAB. 2 ( fo r t s . ) . RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1950. 



137 
Tab. 3. Valen till landstingen och antal valda representanter, valkretsvis, år 1950. 

Anm. Vid fördelningen på. landsbygd och städer har följts den indelning, som trädde i kraft den 1 januari 1951. — Bland valkuvert utan 
giltig valsedel ingå ej frän röstmottagare inkomna ytterkuvert eller däri inneliggande valkuvert, som obrutna lagts åsido såsom ogilla. — Repre
sentant, bosatt i stad som bildar valkrets tillsammans med landsbygd, har vid fördelningen på landsbygd och städer räknats till städerna. — 
I fråga om det antal röster och representanter, som exakt tillkommit de vid valet förekommande väljarbeteckningama, ävensom beträffande de 
valda kvinnornas partifördelning hänvisas till tab. 4. — Beträffande använda förkortningar, se anm. till tab. 2. 
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Tab. 4. Väljarbeteckningar, rösttal och antal valda representanter vid 
landstingsmannavalen år 1950. 

Anm. Beteckningarna H (höger), B (bondeförbundet), F (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), K (kommu
nister) och Ö (övriga) angiva det politiska parti, väljarbeteckningen representerar. — Ang. använda för
kortningar se anm. till tab. 2. 
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Tab. 5. Stadsfullmäktigvalen, 

Anm. Den bristande överensstämmelsen för eu del Talkretsar mellan antalet i valet deltagande personer och snm-
längderna. — 1 fråga om det antal röster och fullmäktige, som tillkommit de olika väljnrbeteckningarna, ävensom be-



valkretsvis, år 1950. 

175 

man av godkända valsedlar och valkuvert utan giltig valsedel beror på ofullständiga eller felaktiga avprickningar i röst-
träffande de kvinnliga fullmäktiges partifördelning valkretsvis, hänvisas till tab. 7. 
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Tab. 7. Väljarbeteckningar, rösttal och antal valda fullmäktige vid 
stadsfullmäktigvalen år 1950. 

Anm. Beteckningen H (höger), B (bondeförbundet), F (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), Vs (vänster
socialister), K (kommunister), och Ö (övriga) angiva det politiska parti, väljarbeteckningen representerar. 
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Tab. 8 Kommunalfullmäktigvalen, länsvis, år 1950. 



221 
Tab. 9. Kommunalfullmäktigvalen, kommunvis, år 1950. 

Anm. Kommunalfullmäktigvalen år 1950 förrättades (med undantag av Aspö kommun i Blekinge län och S:a Sallerups kommun i Malmöhus län) på 
grundval av den indelning i borgerliga kommuner, som träder i kraft den 1 januari 1952. 
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Anmärkningar till tab. 9. 

(Då partisamhörigheten varit känd, har denna angivits inom parentes. Följande förkortningar 
ha använts: hö = höger, bf = bondeförbundet, fp = folkpartiet, sd = socialdemokrater 

och km = kommunister.) 

Stockholms län. 

') Det partilösa kommunal
folket. 

') Fram till val. Borgerlig 
samling 496, Fram till val. De 
borgerliga 281. 

») D:o resp. 13 och 7. 
') Fram till val. Samlingslis

tan (hö+bf+fp). 
6) Fram till val. Kommunens 

väl. 
•) Folkdemokratema. 
') Samlingslistan (hö + bf + 

fp)-
8) 490 valsedlar kasserade, 

då valbeteckningen var uppta
gen ovanför namnen. 

9) Stocksund ett villasam
hälle. 

" ) Fram till val. Samhällets 
bästa. 

n ) Fram till val. Högern och 
bondeförbundet. 

1!) Fram till val. Samlingslis
tan (hö + bf + fp) 208, Kom
munalföreningen 191. 

") D:o 6 vardera. 
") Fram till val. För sund 

samhällsordning. 

Uppsala län. 

1) Det fria kommunala fram
stegspartiet. 

2) Fram till val. Samlingslis
tan (hö + bf + fp) 140, Frihet
liga kommunalfolket 93. 

3) D:o resp. 2 och 1. 
4) Gemensamt vald för hö, 

bf och fp. 
4) Fram till val. Samlingslis

tan (bf + fp) 612, Kommunens 
väl 151. 

•) D:o resp. 12 och 2. 

Södermanlands län. 

1) Fram till val. Kommunal 
samling. 

2) Därav Fram till val. Lant
män och borgare (hö + bf) 530. 

3) Lantmän och borgare. 
4) Fram till val (utan 2:a väl-

j ar be teckning, hö + bf -f- fp). 
') Storkommunens framtida 

väl 171, Fria arbetaregruppen 
85. 

6) D:o resp. 5 och 2. 

') Samlingslistan (hö -f bf -f-
fp). 

8) Fram till val. Kommunal 
samlingslista. 

Östergötlands län. 

1) För kommunens bästa. 
2) För samhällets bästa. 
3) Fram till val. Stora Aby 

kommunala samlingslista (hö + 
b f + f p ) . 

4) Södra Kinda kommunala 
samlingslista. 

•) Näringsidkarna. 
') Därav Södra Valkebo sam

lingslista 995. 
') Samlingslistan. 
") Nykterhetsfolket. 

Jönköpings län. 

1) Frihet och demokrati. För 
en sund samhällsutveckling. 
Samlingslistan (bf + fp) 266, 
Frihet och demokrati. Kommu
nens väl (hö + bf) 170. 

') D:o resp. 6 och 3. 
3) Demokratisk samling (hö 

+ fp)-
4) Frihet och demokrati. 

Landsbygdspartiet (bf + fp). 
5) Med ungdomen för kom

munen. 
•) Därav Frihet och demo

krati. Samlingslistan (hö -J- fp) 
411. 

') Samlingslistan. 
•) Därav Frihet och demo

krati. För hela kommunens 
bästa (hö + fp) 592. 

•) För hela kommunens bästa. 
" ) Därav Frihet och demo

krati. Ta bergs samlingslista 385, 
Frihet och demokrati. Månsarps 
samlingslista 53. 

" ) Tabergs samlingslista. 
") Kristen samling. 
u ) Frihet och demokrati. 

Kommunens väl (hö + bf + fp) 
644, Frihet och demokrati. 
Kävsjölistan (bf + fp) 518, Lan-
nalistan (hö + op) 227. 

") D:o resp. 7, 6 och 2. 
") Därav Frihet och demo

krati. Samlingslistan. Högern 
(hö + op) 244, Frihet och de
mokrati. Samlingslista 60. 

" ) D:o resp. 4 och 1. 

" ) Frihet och demokrati. 
Burseryd—Sandvikslistan (bf 
+ fp). 

") Opolitiska listan. 
" ) Samhällslistan. 
zo) Därav Frihet och demo

krati. Samlingslistan (hö + fp 
+ sd) 419, Frihet och demo
krati. Storkommunens väl (bf 
+ fp) 159. 

" ) D:o resp. 10 och 3. 
") I valet deltog jämväl bli

vande Skillingaryds köping. 
M) Därav Frihet och demo

krati. Folkpartiet (bf + fp) 619, 
Frihet och demokrati. Folkpar
tiet. Samlingslistan (hö + fp) 
262, Frihet och demokrati. Tof-
terydslistan (bf + fp) 227. 

24) D:o resp. 9, 3 och 3. 
25) Därav Frihet och demo

krati. Opolitisk samling 208, 
Den fria listan 90. 

") D:o resp. 3 och 1. 
27) Därav Frihet och demo

krati. Landsbygdspartiet (bf + 
fp) 688. 

M) Landsbygdspartiet. 
29) Därav Frihet och demo

krati. Kommunala samlingslis
tan (hö + bf ) 226, Arbetare 173. 

M) D:o resp. 4 och 3. 
m) Därav Landsbygdens väl. 

Hjälmseryds väl (hö + bf) 508, 
Landsbygdens väl. Arbetare — 
Lantbrukare — Hantverkare 
(hö+bf+fp+sd) 435, Lands
bygdens väl. Politisk samling. 
Borgerliga partier (hö + fp) 
205, Landsbygdens väl. Politisk 
samling. Kristna samlingslistan 
131. 

") D:o resp. 7, 5, 3 och 2. 
33) Frihet och demokrati. För 

en sund kommunalpolitik. 
34) Frihet och demokrati. 

Landsbygdspartiet (hö+bf)206, 
Frihet och demokrati. Folkpar
tiet (bf + fp) 196, Frihet och 
demokrati. Kommunens väl (hö 
+ bf) 190. 

u) D:o 4 vardera. 

Kronobergs län. 

») Fram till val. Skattebeta
larna. 

') Samlingslistan. 
') Fram till val. Kommunalt 
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samarbete (hö + fp) 158, Sund 
utveckling 31. 

4) Kommunalt samarbete. 
s) Därav Samlingslistan (hö+ 

bf + fp) 198. 
•) Fram till val. Samlingslis

tan (hö + bf + fp). 
7) Med folket för kommunen. 
8) Samlingslistan. 
9) Samlingslistan (utan 2:a 

välj arbe teckning, hö + fp). 
10) Därav Fram till val. Kom

munalt samarbete (utan 3:e väl-
j arbe teckning) 211. 

" ) Kommunalt samarbete. 
" ) Kristna linjen. 
" ) Den kristna linjen. 
" ) Fria gruppen. 
") Fria listan. 
" ) Kommunalt samarbete 

(huvudsakligen kommunister). 
" ) Fria gruppen. 

Kalmar län. 

1) Fram till val. Skärgården. 
2) Samtliga valkuvert från 

Kristdala västra distrikt (131 
st.) lades vid röstsammanräk
ningen orubbade à sido. 

3) Fram till val (utan 2:a väl-
jarbe teckning). 

4) Fram t3l val. Samlingslis
ta för Ryssby kommun. 

5) Fram till val. För kommu
nens bästa (hö + fp) 236, Fram 
till val. För kommunens väl 
(hö + fp) 42. 

•) D:o resp. 5 och 1. 
') Fram till val. För samver

kan, frihet och sund hushåll
ning. 

Gotlands län. 
a) Fram till val. Borgerlig 

samling (hö + bf + fp). 

Blekinge län. 

1) Fram till val. För en sund 
samhällsutveckling 132, Skär
gårdslistan 102. 

2) D:o 1 vardera. 
3) Samarbete. 
4) Glesortsbebyggare. 
5) Fram till val. Skärgårds

gruppen. 
6) Kommunen skall fr. o. m. 

den 1 januari 1952 ingå i Karls
krona stad men har detta oaktat 
icke deltagit i stadsfullmäktig
valet därstädes utan förrättat 
eget kommunalfullmäktigval. 
(Jämför texten, sid. 53*). 

') Därav Kommunens väl 96. 
') Kommunens väl. 

Kristianstads län. 

1) 1950 års val. Samhällets 
framtid 46, 1950 års val. Hant
verkarelistan 27. 

2) Samhällets framtid. 
3) 1950 års val. Storkommu

nens väl. 
') D:o 171. 
') D:o. 
') 1950 års val. För Tomelilla 

storkommun 117, 1950 års val. 
Näringsidkare 125. 

') D:o 1 vardera. 
8) Näringsidkare, småbruka

re, tjänstemän. Rättvisa åt alla. 
•) För Brösarps storkommun. 

För småfolket. 
">) Valet 1950 361 (Tjänste

mannagruppen 143, Framsynt
het — Sparsamhet 115, Sund 
kommunalpolitik 103), Köping
ens väl. Hantverkare och nä
ringsidkare 149. 

" ) D:o resp. 5 (2, 2 och 1) 
och 2. 

12) 1950 års val. Kommunens 
väl (hö + bf). 

") 1950 års val. De borgerliga 
(hö + bf + fp). 

" ) 1950 års val. Förenade val
män (hö -f bf ). 

" ) Kommunens väl. 
" ) D:o. 
17) 1950 års val. Samlingslista 

för kommunens väl (hö + fp). 
") Därav 1950 års val. Fria 

gruppen 227. 
" ) Fria gruppen. 

Malmöhus län. 

1) Därav Fram till val. Kom
munens väl (hö + bf ) 572. 

2) Kommunens väl. 
3) Samlingslistan (samtliga 

partier). 
4) Fram till val. Samlingslis

tan (hö + bf + fp). 
') Fram till val (utan 2:a väl-

jarbeteckning, hö + bf + fp). 
6) Fram till val. Kommunens 

väl (hö + fp). 
7) D:o (hö + bf + fp). 
8) För kommunen (hö + fp). 
9) Därav Kommunens väl 

(hö + bf + fp) 190. 
" ) Kommunens väl. 
" ) Fram till val. Högern — 

Folkpartiet. 
" ) Fram till val. De borger

liga (hö + bf). 
" ) D:o (hö + fp). 
") Fram till val. Kommunal 

samling (hö + fp). 
") Fram till val. Näringsid

kare och löntagare. 

" ) Fram till val. Kommunens 
väl (hö + bf + fp). 

") Fram till val. Samlings
listan (hö + bf). 

") Fram till val. För samar
bete (hö + bf). 

") Därav Fram till val. Sam
lingslistan (hö + bf) 258. 

20) Samlingslistan. 
") D:o (hö + bf + fp). 
22) Kommunens väl. 
23) Fram till val. Samlings

listan (hö + bf + fp). 
") Fram till val. De borger

liga (hö + fp). 
") Kommunen skall fr. o. m. 

den 1 januari 1952 ingå i Malmö 
stad men har detta oaktat icke 
deltagit i stadsfullmäktigvalet 
därstädes utan förrättat eget 
kommunalfullmäktigval. (Jäm
för texten, sid. 53*). 

26) Fram till val. Samlingslis
tan (hö + bf -(- fp). 

Hallands län. 

1) För kommunens bästa. 
2) Fria listan. 
3) Därav Fram till val. Fria. 

listan 59, Nya given 56, Kom
munens väl. Samlingslistan (hö 
+ fp) 47. 

4) D:o 1 vardera. 
s) Kommunens väl främst. 
6) Fram till val. För Storkom

munens bästa (hö -+- fp). 
7) Därav Fram till val. Sam

lingslistan (hö + bf + fp) 376. 
8) Samlingslistan. 
>) Fram till val. Fria listan. 
" ) Fria listan. 
" ) Samlingslistan (hö -f fp). 
") Fram till val. Samlings

listan (hö + bf 4- fp). 
" ) D:o 233, Ätrans samlings

lista 44. 
") Fram till val. Samlings

listan. 
15) Samlingslista. 
" ) Kommunal samling. 
") Kommunala listan 189, 

Samlingslistan 110. 
») D:o resp. 4 och 2. 
") Fram till val. För kommu

nens bästa 295, Fram till val. 
Samling 246. 

20) D:o resp. 7 och 6. 
") Samlingslistan. 
") Fram till val. Samhällets 

bästa. 
") Kommunens väl. Sam

lingslistan. 
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Göteborgs och Bohus län. 

1) Därav Fram till val. Stor
kommunens väl 499, Fram till 
val. För Härrydas bästa 108, 
Samlingslistan. Landvetters väl 
78. 

2) D:o resp. 13, 3 och 1. 
3) Fram till val. Samlingslistan. 
') Fram till val. Kommunala 

samlingslistan. 
- •) Därav Samlingslistan 260, 
Fram till val. Kommunens 
bästa 141, Fram till val. Spar-
samhetsvännerna 141. 

•) D:o resp. 5, 3 och 3. 
') Därav Villaägare och lön

tagare 762. 
•) Villaägare och löntagare. 
•) Fram till val. Kommunens 

framtid 559, Kommunens fram
tid 165, Kommunens väl 126, 
För kommunens bästa 95. 

" ) D:o resp. 11, 3, 2 och 1. 
" ) Fram till val. Samlings

partiet. 
") Därav För storkommu

nens bästa 407, Fram till val. 
De borgerliga 195. 

") D:o resp. 12 och 5. 
" ) Därav Fram till val. För 

Tuve kommuns bästa 286, Arbe
tare och tjänstemän 237, Bor
gerlig samling 220. 

" ) D:o resp. 6, 4 och 4. 
" ) Näringsidkare och tjänste

män 267, Fram till val. Kom
munens bästa 215. 

" ) D:o 3 vardera. 
") Fram till val. Sund kom

munalpolitik 262, Fram till val. 
Samlingslistan, Harestad 226, 
Fram till val. Samarbetspartiet, 
Lyoke 113, Fram till val. För 
allas bästa 96. 

" ) D:o resp. 8, 6, 3 och 3. 
20) Kommunens väl. 
u ) Fram till val. De borger

liga 174, Fram till val. Samlings
listan 155. 

") D:o resp. 5 och 4. 
23) Fram till val. Enig sam

ling. 
24) Fram till val. Kommunens 

väl. Spekeröd-Ucklum. 
») D:o. 
26) Därav Fritt val. Samlings

listan 915, Fritt val. Skärgårds-
listan 879, Fritt val. Vallalistan 
469, Fritt val. Klövedalsgrup-
pen 263. 

" ) D:o resp. 10, 9, 5 och 2. 
»») Fram till val (fördelade pà 

ett flertal opolitiska undergrup
per). 

29) Därav Fram till val. Kom
munal samling i Böra 522, Fram 

till val. För kommunalt samar
bete 309. 

" ) D:o resp. 10 och 6. 
" ) Fram till val. Kommunal 

samling. 
32) Samlingslistan 427, Fram 

till val. Kommunens rätt och väl 
225, Fram till val. Kommunens 
väl 103. 

•») D:o resp. 8, 5 och 2. 
M) Kommunal rättvisa. 
35) Fram till val. Kommunens 

väl 71, Framtida jämvikt 39. 
36) D:o resp. 3 och 1. 
•') Därav Till val. Fiskare 

232, Fram till val (utan 2:a väl-
jarbeteckning) 182, För kommu
nens bästa 157, Till val. Hassel-
osund 67, Fram till val. Fiskare 
56. 

") D:o resp. 6, 5, 4, 2 och 1. 
••) Fiskarelistan 378, För 

framtid och utveckling 169. 
" ) D:o resp. 5 och 2. 
41) Samarbete och gemenskap. 
") Kommunens väl. 

Älvsborgs län. 

. l) Fram till val. Samlingslis
tan 573, Kristna linjen 176, 
Samlingslistan 66. 

») D:o resp. 9, 2 och 1. 
3) Därav Fackföreningsfolket 

till val 322, Hantverket och 
småindustrin 75. 

4) Fackföreningsfolket till val. 
5) Därav Fram till val. Kom

munalt samarbete 33. 
') Bölanda borgerliga sam

lingslista. 
') Därav Kommunens väl 

(hö + fp + sd) 886. 
•) Kommunens väl. 
•) Fram till val. Färgelanda 

kommun. 
" ) Fram till val. Samlings

listan (hö + fp) 214, Fram till 
val. Ödeborgs östras bästa 47. 

" ) D:o resp. 6 och 1. 
u ) Fram till val. Samlings

listan. — Et t namn gemensamt 
med bondeförbundet. 

" ) Samlingslistan. 
" ) För storkommunens sunda 

utveckling. 
u ) Samlingslistan. 
" ) Jordbrukare och företa

gare. -Samlingslistan. 
" ) Kommunens intressen. 
" ) Fram till val. Samlings

listan 157, H&landalistan 62. 
" ) D:o resp. 4 och 1. — Et t 

av samlingslistans namn gemen
samt med högern. 

20) Fram till val. De borger
liga. 

") Fram till val. Samling för 
kommunens bästa 243, Kommu
nens välfärd och ungdomens 
framtid 42. 

") Samling för kommunens 
bästa. 
23) Därav Kommunal samling 

451, Kommunal samverkan 160, 
ödenäs samlingslista 160, Små
brukare och arbetare 43. 

") D:o resp. 11, 4, 3 och 1. 
•») Fram till val. Samlings

listan. 
M) Fram till val. Brämhults 

framtid. 
") Fram till val. Samlings

listan. 
28) Därav Fram till val. Sam

lingslistan 482. 
" ) Samlingslistan. 
»•) Fram till val. Solberga-

listan. 

Skaraborgs län. 

1) Därav Fram till val. För 
kommunens väl 522. 

2) För kommunens väl. 
») Därav Fram till val. Stor

kommunens väl (hö -J- fp) 2 235. 
4) Storkommunens väl. 
5) Fram till val. Opolitiska. 
') Fram till val. Kommunalt 

samarbete. 
') Fram till val. Kommunalt 

intresse. 
') Fram till val. Lantbrukare 

234, Fram till val. Opolitiska 
listan 101. 

•) D:o resp. 3 och 1. 
" ) Fram till val. Samlings

listan (hö + bf). 
") Fram till val. Köpingens 

väl 275, Landsbygdens samling. 
Kommunens väl 217, Hantver
kare och fastighetsägare 125. 

») D:o resp. 4, 3 och 1. 
") Fram till val. Opolitiska 

gruppen. 
") Därav Fram till val. Sam

lingslistan 944. 
") Samlingslistan. 
" ) Därav Fram till val. Sam

lingslistan, Börstig 253, Fram 
till val. Samlingslistan, Bris-
mene 80, Fram till val. Sam
lingslistan, V&rkumla 48. 

" ) D:o resp. 6, 2 och 1. 
" ) Fram till val. Borgerliga 

samlingslistan (hö + bf + fp). 
" ) Fram till val. Samlings-

lista (hö + bf + fp). 
») Fram till val. För kommu

nens bästa 366, Fritt val 99. 
") D:o resp. 11 och 2. — Et t 

namn å listan »För kommunens 
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bästa» gemensamt med folkpar
tiet. 

22) Därav Fram till val. Kom
munens väl. Sventorpsväljare 
221, Kommunal samling 137. 

23) D;o resp. 4 och 2. 
24) Därav Fram till val. Kom

munalt samarbete 272, Fram till 
val. Hantverkare och industri-
idkare 111. 

») D:o resp. 2 och 1. — Sist
nämnda namn gemensamt med 
folkpartiet. 

26) Fram till val. Kommunens 
väl. 

") D:o. 
") D:o. 
29) Fram till val. Kommunal 

samverkan utan partilinjer 149, 
Fram till val. Kommunalt sam
arbete. Jordbrukare och nä
ringsidkare 83. 

30) D:o resp. 2 och 1. 
31) Fram till val. Kommunalt 

samarbete 321, Samling. Fram
steg och utveckling 185. 

32) D:o resp. 10 och 5. 

Värmlands län. 

1) Därav Fram till val. För 
kommunens bästa 384, Fram till 
val. Samlingslistan 221. 

2) D:o resp. 8 och 4. 
3) Samlingslistan. 
4) Frihetliga kommunalfolket 

326, Fram till val. För sund 
kommunalförvaltning 284. 

') D:o resp. 4 och 3. 
•) Kommunalfullmäktigvalet 

1950 (samlingslista). 
') D:o 4. — Ett namn gemen

samt för samlingslistan och so
cialdemokraterna. 

') Fram till val. Samlingslis
tan. 

•) Fram till val. Samlingslis
tan 188, Liljedalslistan 158. 

") D:o resp. 4 och 3. 
») Fram till val. Bondeför

bundet och högern. 
") Fram till val. De borger

liga 82, Fram till val. Samlings
listan 40. 

") D:o resp. 2 och 1. 
") Fram till val. Blomskogs

listan 329, Fram till val. Sam
lingslistan 116. 

") D:o resp. 5 och 2. 
") Fram till val. Kommunens 

bästa. 
") Fram till val. Löntagare 

— Handlande — Yrkesmän 111, 
Fram till val. Samlingslistan 96. 

") D:o resp. 2 och 1. 
") Fram till val. De borger

liga. 

20) Fram till val. Jordbrukare 
och tjänstemän. 

21) Fram till val. Kommunens 
väl 95, De borgerliga 51. 

") D:o resp. 2 och 1. 
23) Därav För sund samhälls

utveckling 431. 
M För sund samhällsutveck

ling. 
25) Fram till val. För kommu

nens bästa 255, För sund kom
munalpolitik 65. 

26) D:o resp. 5 och 1. 
27) Fram till val. Borgerliga. 

Örebro län. 

1) Därav Fram till val. Sam
lingslistan (hö -|- bf) 431. 

2) Samlingslistan. 
•) Fram till val. De fria. 
') Fram till val. Samlingslis

tan. 
') Fastighetsägarna. 

Västmanlands län. 

1) Nuvarande Bro-Malma 
kommun. 

•) Fram till val. Opolitisk 
samling. 

3) Fram till val. För Sura 
kommun. 

4) Därav Samlingslistan (hö 
+ bf + fp) 406. 

5) Samlingslistan. 
6) Därav Frihetliga kommu

nalfolket 88. 
7) Frihetliga kommunalfol

ket. 
8) Därav Samlingslistan. Upp

landsfolket 178. 
9). Upplandsfolket. 

Kopparbergs län. 

1) 80 valsedlar kasserade, enär 
de upptogo valbeteckningen 
ovanför namnen. 

2) Fram till val. Samlingslis
tan 100, Fram till val. Kommu
nalt intresserade 95. 

3) D:o resp. 2 och 1. 
4) Fram till val. Samlingslis

tan. 
5) 123 valsedlar kasserade, 

enär de upptogo valbeteckning
en ovanför namnen. 

6) Därav Kommunal samling 
(hö + bf + fp) 212. 

') Kommunal samling. 
•) Fram till val. Kommunal 

samling (hö + bf + fp). 
•) Därav Fram till val. De 

borgerliga (hö + fp) 132. 
") De borgerliga. 

«) Därav Fram till val. De 
borgerliga (hö + bf + fp) 233. 

") De borgerliga. 
") Därav Fram till val. Kom

munal samlingslista 67, Fram 
till val. Als östra 61. 

") D:o 1 vardera. 
") Därav Kommunal samling 

(utan 2:a väljarbeteckning) 186, 
Kommunal samling. Kommu
nalt intresserade 57, Kommunal 
samling. Siljansnäs framtid 52. 

") D:o resp. 6, 2 ooh 1. 
") Därav Kvinnor i Boda 77. 
") Kvinnor i Boda. 
") Frihetliga kommunalfol

ket. 
") Därav Fram till val. Bor

gerlig samling. Samlingslistan 
314, Fram tul val. Borgerlig 
samling. Orsa västra 140. 

") D:o resp. 3 och 1. 
22) Därav Samlingslistan (hö 

+ fp) 91. 
23) Samlingslistan. 
M) Därav Fram till val. Sam

lingslistan 154, Jordbrukare och 
skogsarbetare 271, Till val 80, 
Allt för kommunen 78. 

") Samlingslistan 4, Jordbru
kare och skogsarbetare 6. — 4 
namn gemensamma för två eller 
flera listor med väljarbeteck-
ningarha Jordbrukare och skogs
arbetare, Till val samt Allt för 
kommunen. 

»«) Därav Upp till val 282, 
De förenade, Söromsjön 205, 
Fram till val. Kommunens väl
gång 114, Fram till val. Frihet-
ligt Kommunalintresse 30, Fram 
till val. Samlingslistan 26. 

") D:o resp. 8, 6, 4, 1 och 1. 
28) Frihetliga kommunalfolket 

924, Fram till val (utan 2:a väl
jarbeteckning) 546, Fram till 
val. Tjänstemän och närings
idkare 172, Älvdalens kvinnors 
samlingslista 124, Fram till val. 
De fria 122. 

29) D:o resp. 15, 9, 2, 2 och 2. 
30) Samlingspartiet (hö + bf 

+ fp) 176, Frihetliga kommu
nalfolket 84. 

") D:o resp. 5 och 2. 

Gävleborgs län. 

1) Frihetliga kommunalfolket. 
2) Fram till val. Fria gruppen. 
3) Fram till val. Kommunalt 

intresserade. 
4) Därav Frihetliga kommu

nalfolket 265. 
') Frihetliga kommunalfolket. 
•) D:o. 
7) Järvsö skattebetalare. 
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8) Därav Frihetliga kommu
nalfolket 98. 

•) Frihetliga kommunalfolket. 
10) Fram till val. Kommunalt 

intresserade. 
u ) Kommunen främst. 

Västernorrlands län. 

1) Fram till val (utan 2:a väl-
jarbeteckning, bf + fp). 

') Samhällets väl. 
») Fram till val (utan 2:a väl-

jarbe teckning). 
4) Därav Friföretagarna 97, 

Fram till val. Samlingslistan 62. 
•) Friföretagarna. 
•) Kristen front. 
7) Frihetliga kommunalfolket. 
") öarnas folk. 
') Därav Kommunens bästa 

559. 
10) Kommunens bästa. 
n ) Därav Hantverk ooh fria 

näringar 155, Fram till val. Sam
lingslistan 138. 

") D:o 1 vardera. 
") Därav Arbete och jord

bruk 55, För arbetarfolkets väl 
32. 

") Arbete oeh jordbruk. 

Jämtlands län. 

1) Därav Fram till val. Spar
samhet (hö + fp) 133, Fram till 
val. Borgvattnet (hö + bf +fp) 
133. 

2) D:o 3 vardera. 
3) Därav Fram till val. Sam

lingslista (hö + bf -f fp) 140. 
4) Samlingslistan. 
5) Samlingslista. 
6) Fram till val. Ej politisk. 

') Fram till val. Samlings
lista. 

8) Därav Samlingslista (hö -f 
bf + fp) 118. 

9) Samlingslista. 
") D:o. 
") Fram till val. För Are soc

ken (hö + bf -f fp) 707, Fram 
till val. För fred och frihet (hö 
+ bf + fp) 61. 

") D:o resp. 13 och 1. 
") Fram till val. För Unders-

åker (hö + bf). 
") Fram till val. Ljungada

lens väl 386, Kommunal sam
ling 187, Fram till val. Skålans 
samling 70, Fram till val (utan 
2:a väljarbeteckning) 63, Fram 
till val. Kvarnsjö 53. 

") D:o resp. 11, 5, 2, 1 och 1. 
") Därav Kommunens väl 

(hö + bf + fp) 262. 
") Kommunens väl. 
u ) Frihetliga kommunalfolket 

245, Fram till val. Hede sam
lingslista (hö + bf + fp) 214, 
Fram till val. Vemdalens sam
lingslista (hö + bf + fp) 94, 
Fram till val (utan 2:a väljar
beteckning, hö + bf + fp) 57. 

") D:o resp. 7, 6, 3 och 1. 
,0) Fram tÛl val. Kommunens 

väl (hö + bf + fp) 251, Nykter
hetsfolket 65, Frihetliga kom
munalfolket 57. 

") D:o resp. 7, 1 och 1. 
") Därav Kommunens väl 

(hö + bf + fp) 401, Frihetliga 
kommunalfolket 236. 

23) D:o resp. 8 och 4. 
24) Därav Fackföreningsfolk 

71, Frihetliga kommunalfolket 
58, Företagare i Sveg 52. 

•») D.o resp. 2, 2 och 1. 

26) För kommunens väl (hö 
+ bf + fp). 

") Arbetarepartiet Frihetliga 
kommunalfolket. 

Västerbottens län. 

1) Fullmäktiginstitutionen är 
ej införd i Holmöns kommun. 

2) Samlingslistan. 
3) Fram till val. Köpingens 

bästa. 
4) Frihetliga kommunalfolket. 
') Därav För kommunens • 

bästa. Samlingslistan (hö + bf 
+ fp) 307. 

6) Samlingslistan. 
7) Därav Frihetliga kommu

nalfolket 22. 
8) Frihetliga kommunalfolket. 
•) Därav övre Stensele 48. 
10) Därav Fram till val. Kom

munens väl 80. 

Norrbottens län. 

1) Frihetliga kommunalfolket. 
2) D:o. 
3) Därav De förenade (bf + 

fp) 227. 
4) De förenade. 
«) Därav Fram till val. Sam

lingspartiet 133, Framsteg och 
välfärd. Borgerliga 35, Arbetare 
och småbönder 27. 

•) D:o resp. 5, 1 och 1. 
') Därav De förenade parti

erna 92. 
8) De förenade partierna 3. — 

Återstående namnet gemen
samt för nämnda väljarbeteck
ning och socialdemokraterna. 
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Tab. 10 Municipalfullmäktigvalen, länsvis, år 1950. 



250 Tab. 11. Kyrkofullmäktig-

Anm. Grupp I omfattar val med politiskt inslag, Grupp II opolitiska val med två eller 



valen, länsvis, år 1950. 

flera kandidatlistor, Grupp III val med endast en opolitisk lista eller samlingslists. 
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I tab. 11 redovisade valkretsar. 
Antal valda 
fullmäktige 

Södertälje förs. av Södertälje och Oster-
tälje kyrkl. samf. 22 

Östertälje föra. av samma samf. . . . . 3 
Tveta förs 15 

Söderköpings förs 20 
Skönberga förs 15 

Landeryds förs 15 
Vårdsbergs förs 15 

Kärna föra 15 
Kaga förs. av Kärna, Kaga och Ledbergs 

kyrkl. samf. 3 
Ledbergs förs 15 

Västerlösa förs 17 
Björkeberga förs. av Västerlösa och Björke-

berga kyrkl. samf 4 

Linköpings domkyrkoförs 36 
S:t Lars förs • • • • 2 5 

Växjö förs 30 
Öjaby förs 20 

Fridlevstads förs 20 
Sillhövda flJrs 20 

Eldsberga förs 20 
Tönnersjö förs. av Eldsberga och Tönner-

sjö kyrkl. samf. 6 

Veinge förs 20 
Tjärby förs 16 

Herrljunga förs 15 
Tarsleds förs. av Herrljunga och Tarsleds 

kyrkl. samf. 5 

Borås Gustav Adolfs förs 25 
Bor&s Caroli förs 25 
Brämhnlts förs. av Boras o. Brämhalts 

kyrkl. samf. 2 

Ulricehamns förs 20 
Timmele för», av Ulricehamns och Tim-

mele kyrkl. samf. 16 

Värnhems förs 15 
Istrnms förs av Värnhems, Istrnms, Eggby, 

Öglunda och Norra Lnndby kyrkl. samf. 3 
Eggby förs. av samma samf. 3 
Öglunda förs. av «amma samf. 3 
Norra Lnndby förs. av samma samf. . . 4 

Kristinehamns förs 27 
Varnnms förs. . " 15 

I tab. 11 ej redovisade valkretsar. 
Antal valda 
fullmäktige 

Södertälje förs. av Södertälje, Östertälje 
och Tveta kyrkl. samf. . . . . . . . 22 

Östertälje förs. av samma Bamf: . . . . 3 
Tveta förs. av samma samf. 2 

Söderköpings förs. av Söderköpings och 
Skönberga kyrkl. samf. 20 

Skönberga förs. av samma samf. . . . . 7 

Landeryds förs. av Landeryds och Vårds
bergs kyrkl. samf. 10 

Vårdsbergs förs. av samma samf. . . . . 5 

Kärna förs. av Kärna, Kaga och Ledbergs 
kyrkl. samf. 9 

Ledbergs förs. av samma samf. . . . . 3 

Västerlösa förs. av Västerlösa och Björke
berga kyrkl. samf. 11 

Linköpings domkyrkoförs. av Linköpings 
domkyrkoförs. och S :t Lars kyrkl. samf. 21 

S :t Lars förs. av samma samf. . . . . . 9 

Växjö förs. av Växjö och Öjaby kyrkl. 
samf. 23 

Öjaby förs. av samma samf. 2 

Eridlevstads förs. av Fridlevstads och 
Sillhövda kyrkl. samf. 11 

Sillhövda förs. av samma samf. . - . . . ' 9 

Eldsberga förs. av Eldsberga och Tön
nersjö kyrkl. samf. 9 

Veinge förs. av Veinge och TjBrby kyrkl. 
samf. 10 

Tjärby förs. av samma samf. 5 

Herrljunga förs. av Herrljunga och Tars
leds kyrkl. samf. 15 

Borås Gustav Adolfs förs. av Borås och 
Brämhnlts kyrkl. samf. 20 

Borås Caroli förs. av samma samf. . . . 18 

Ulricehamns förs. av Ulricehamns och 
Timmele kyrkl. samf. 17 

Timmele förs. av samma samf. . . . . 3 

Värnhems förs. av Värnhems, Istrnms, 
Eggby, Öglunda och Norra Lnndby 
kyrkl. samf. 5 

Varnums förs. av Kristinehamns och Var
nnms kyrkl. samf. 5 
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I tab. 11 redovisade valkretsar. 
Antal valda 
fullmäktige 

Arvika Sstra förs 25 
Arvika västra förs 20 

Lindes förs 20 
Lindesbergs fBrs. av Lindes och Lindes

bergs kyrkl. samf. 13 

Ockelbo fBrs . 2 5 
Åmots förs. av Ockelbo och Åmots kyrkl. 

samf. T . . . . . 5 

Alfta förs 30 

Byske förs. . 30 
Tällforsförs 20 

Dorotea förs 21 
Bisbäcks föra. av Dorotea och Risbäcks 

kyrkl. samf. 5 
Samma 764 

I tab. 11 ej redovisade valkretsar. 
Antal valda 
fullmäktige 

Arvika östra förs. av Arvika östra o. 
västra förs. kyrkl. samf. 16 

Arvika västra förs. av samma samf. . . 9 

Lindes förs. av Lindes och Lindesbergs 
kyrkl. samf. 12 

Ockelbo förs. av Ockelbo och Åmots 
kyrkl. samf. 25 

Alfta skoldistrikt 30 

Byske förs. av Byske och Fäll fors kyrkl. 
samf. 29 

Fällfors förs. av samma samf. 11 

Dorotea förs. av Dorotea och Risbäcks 
kyrkl. samf. 20 

Summa 436 
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Valstatistik 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Bil. 1. 
Uppgift om KOMMUNALA RÖSTRÄTTEN 1950 
enligt den under året upprättade röstlängden 
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Anvisningar. 

1) Uppgifter härom skola lämnas för varje val
distrikt, oavsett om fullmäktiginstitutlon finnes in
förd i kommunen eller ej. 

2) Antalet i röstlängden upptagna personer med 
undantag av personer födda ar 1929 samt utlän
ningar och omyndigförklarade. 

3) Person, för vilken i kol. 4 som rösträttshin-
der antecknats såväl »utlänning» som »omyndig-
förklarad», redovisas endast som utlänning och in
räknas & rad 3. 

4) Erhållas genom räkning av antalet i kol. 4 
antecknade utlänningar och omyndigförklarade, som 
enligt i kol. 1 meddelad födelseuppgift äro födda 
är 1929. Födelsetiden för i längden upptagen per
son ing&r i kol. 1 i form av ett ä plåtavtryckets 
första rad infört sexsiffrigt tal, vari de tvä första 
siffrorna angiva födelseåret. Som exempel anföres, 
att födelsetidsuppgiften 291103 betyder: född 1929 
den 3 november. 

5) Erh&lles även genom räkning av hela antalet 
instreckningar i resp. kol. 2 (män) och 3 (kvin
nor). 

6) Uppgifter härom skola lämnas endast för mu-
nicipalsamhällen, resp. församlingar (kyrkliga sam-

fälligheter, skoldistrikt), inom vilka municipal- resp. 
kyrkofullmäktigval skola äga rum. 

7) Här angives municipalsamhällets, resp. för
samlingens (kyrkliga samfällighetens, skoldistrik
tets) namn. 

8) Här införas å resp. rader samma tal, som fin
nas införda ä resp. raderna 1, 2, 5, 6 och 7, därest 
valdistriktet sammanfaller med eller utgör del av 
municipalsamhället, resp. församlingen (kyrkliga 
samfälligheten, skoldistriktet). Utgör däremot mu
nicipalsamhället, resp. församlingen (kyrkliga sam
fälligheten, skoldistriktet) del av valdistriktet, m&Bte 
särskild räkning i enlighet med förut angivna grun
der verkställas för ifrågavarande del, varefter upp
gifterna införas & resp. raderna 8—12 och 13—17. 

9) Person, för vilken i kol. 4 som rösträttshin
der antecknats såväl »Ej rösträtt â kyrkostämma 
och vid kyrkofullmäktigval» som »utlänning» eller 
»omyndigförklarad» skall icke inräknas här, dä den
samme redan ingår i rad 15. 

10) Därest i något fall nägon person ej finnes 
att redovisa, skall detta utmärkas genom att tvär
streck eller beteckningen 0 införes, sä att ingen 
rad lämnas helt utan nppgift. 

Anmärkningar: 
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Valstatistik 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Bil. 2. 
Uppgift om FULLMÄKTIGVALEN 1950 

Stad Köping Municipal-
samhälle 

Lands
kommun 

Församling 
(kyrkl. samf., 
skoldistrikt) 

VÄND! 
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Är utrymmet för redovisningen av väljarbeteckning-
arna otillräckligt, upptagas återstående beteckningar 
å ny blankett med angivande av att fortsatt redo
visning avses. 

K a r t e l l - , p a r t i - o c h f r a k t i o n s 

b e t e c k n i n g a r 

Anvisningar t i l l ovanstående tabell . 

4. Till vilken B-grnpp och A-grupp, resp. A-grupp, 
C-grupperna och B grupperna höra, utmärkea 
genom at t här införes det nummer, som i blan
ketten! kolumn längst till vänster svarar emot 
vederbörande beteckning. 

5. Här avses uppgifter om vilka partier väljarbe-
teckningarna kunna anses representera. 

Följande förkortningar användas: 
bö = högern fp = folkpartiet 
bf = bondeförbundet 
sd = socialdemokrater 
km = kommunister op = opolitiskt parti 
Att väljarbeteckning representerar flera partier ut-
märkes genom lämplig förkortning, exempelvis 
»hö + fp». 

17—510462 
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Valstatistik 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Bil. 3. 
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