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SUMMARY 

During the 1954 communal elections, the Com
munal Elections Act of 6th June 1930 was in force; 
it contains special regulations for elections to 
county councils, and for councils in towns, in rural 
communes, in population clusters, called »muni-
eipalsamhallen», and in parishes. 

All Swedish subjects, males and females, who 
have reached the age of 21 the year before the 
election, excepting those under wardship, have 
the right to vote in communal elections. 

In the election of parish councillors, the addi
tion is made of everyone entitled to a communal 
vote, who belongs to any territorial parish of the 
Swedish State Church. 

The following figures show the number of per
sons on the voting register in 1954, by those en
titled, and not entitled, to a communal vote. 

78,5 % of all the persons entitled to vote cast 
votes in the election. 80,4 % of the men voted 
and 76,5 % of the women. 77,9 % of possible rural 
voters cast votes and 79,5 % of those in urban 
areas. 

Various arrangements have been made to facili
tate voting in the election. Persons entitled to 
vote who are away from the place where they are 
on the voting register on election day have thus 
been granted the right to give in their voting 
papers at a Post Office. Persons abroad and per-

In 1954, 67,5 % of the population of the whole 
country were entitled to vote, 66,6 % of the men 
and 68,3 % of the women. 

In 1955, 14 448 men and 13 339 women on the 
voting register were not entitled to vote as they 
were under wardship, while 47 349 men and 49 281 
women were not Swedish subjects; only 2,4 % of 
the total number of persons on the voting register 
were not entitled to vote. 

There are 25 county councils. All rural primary 
communes and all towns, with the exception of 
Stockholm, Gothenburg, Malmö, Hälsingborg and 
Gävle are included here. County councillors are 
elected by means of proportional representation. 
All the county council electoral districts are di
vided into 166 constituencies, 56 being rural con
stituencies and 42 urban constituencies, while 68 
constituencies comprise both rural and urban 
areas. In each constituency, election is made of 
one councillor irrespective of the size of the po
pulation and of an additional councillor for every 
beginning number of 5 000 of the population. The 
total number of councillors is elected for the 
period, 1st January 1955—31st December 1958. 

The following number of persons voted in the 
county council elections: 

sons in certain occupations (military personnel, 
those at sea, railway employees, those employed 
in the postal, customs or pilotage services) may 
vote before election day. 72 663 persons voted in 
this particular way in the county council elections. 

According to the regulations laid down in the 
Election Act, party labels are to be stated on 
every voting paper, but now not, on the other 
hand, anything further that might indicate co
operation with another party or section of a party. 

In the statistics now being presented, in Tables 
2 and 3, the voters have as fully as possible been 
distributed according to the political parties: Con
servatives, Agrarians, Liberals, Social Democrats 
and Communists. This distribution is set out in 
the following schedule: 
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In 1954, 1 385 councillors, 127 being women, 
were elected to county councils. Their party af
filiation can be seen from the following compila
tion. 

The number of councillors in towns, rural com
munes and urban districts is decided according to 
the following rules: 

Except for the city of Stockholm, town coun
cillors are elected the same day and for the same 
period as county councillors. 

1 121 631 men and 1 270 672 women were en
titled to vote in town council elections in 1954. 
There were 912 529 male voters and 1 008 481 
female voters in the election, or 81,4 % of the 
men entitled to vote cast éotes and 79,4 % of 
the women. 

The distribution by parties of the valid voting 
papers and of the councillors elected in the elec
tions to town councils can be seen below: 

670 councillors elected were women. 

According to the new Communal Act of 18th 
December 1953, the election of councils is com
pulsory in all rural and urban communes and also 
in the special built-up areas called »municipalsam-
hällen». There are 133 towns (unchanged since 1950), 
904 rural communes and 148 »municipalsamhällen». 

There were 1 009 696 male and 900 841 female 
voters in the elections to communal councils 
which corresponds to 79,7 % of the men entitled 
to vote and to 75,5 % of the women. 

28 355 persons were in all elected to communal 
councils, 2 389 being women. 

27 745 men and 26 899 women voted in elec
tions to councils of »municipalsamhallen» or 
50,7 % of the men entitled to vote and 46,7 % 
of the women. There were a total of 2 756 coun
cillors elected to these councils, 221 being women. 

The election of parish councils is compulsory in 
all territorial parishes with more than 1 500 in
habitants; it is optional for the remaining parishes. 
There were 1 204 parishes that elected parish 
councils, 983 being compulsory and 221 optional. 

313 456 men and 312 074 women voted in parish 
council elections or 15,1 % of the men entitled to 
vote and 14,4 % of the women. There were 22 803 
parish councillors elected, 3 989 being women. 





Inledning 

Denna berättelse är i stort sett av 
samma omfattning som motsvarande re
dogörelse för de kommunala valen år 
1950. Vissa väsentliga olikheter må dock 
inledningsvis närmare beröras. Sålunda 
har det vid valen gällande förbudet mot 
karteller och fraktionsbildningar med
fört, att två av de större tabellerna i 1950 
års publikation (nr 4 och 7) ansetts bö
ra slopas. De uppgifter i dessa, som kan 
vara av intresse, har redovisats på annat 
sätt i berättelsen och i särskilda för
teckningar. 

En annan olikhet gäller de i tidigare 
berättelser meddelade uppgifterna om 
valdeltagande och partifördelning inom 
olika grupper av landskommuner. En re
dovisning efter dessa linjer har icke ge
nomförts i 1954 års valstatistik, varför 
texttabellerna G och H i 1950 års berät
telse numera bortfallit. Av skäl som när
mare utvecklas i denna berättelse (sid. 
25*), blev det nödvändigt att redan i 
1950 års valstatistik frångå den i äldre 
valstatistik tillämpade grupperingen av 
kommunerna med hänsyn till befolkning
ens yrkesfördelning och sociala struk
tur. Den år 1950 använda gruppering
en, som även användes vid 1952 års val
statistik, byggde på data från 1945 års 
folkräkning och var i själva verket ett 
provisorium, som ej längre kan utnytt
jas. Statistiska centralbyrån framhöll re

dan i 1950 års berättelse, att problemet 
om kommungruppering kommit i ett nytt 
läge genom storkommunreformen. En ny 
gruppering torde komma att bygga på 
mindre enheter än storkommunerna -— 
sannolikt församlingar — varvid bl. a. 
uppgifter från 1950 års folkräkning rö
rande näringsgrensfördelning och tät
ortsgrad för de olika områdena antagli
gen blir vägledande. Pr inciperna för en 
sådan gruppering har emellertid ej va
rit tillräckligt klarlagda för att medge 
tillämpning i 1954 års valstatistik. 

Valda kvinnors fördelning på partier 
har ägnats särskild uppmärksamhet vid 
bearbetning av uppgifterna till lands
tings-, stadsfullmäktig- och kommu
nalfullmäktigvalen. Dessa fördelningar 
har av utrymmesskäl ej intagits i berät
telsen men är tillgängliga i särskilda för
teckningar hos statistiska centralbyrån. 

Uppgifterna för Stockholms stad har 
liksom vid tidigare val bearbetats av 
Stockholms stads statistiska kontor. 

Slutligen kan nämnas att statistiska 
centralbyrån icke haft möjlighet att med 
tillgängliga resurser genomföra en av 
ämbetsverket ursprungligen ifrågasatt 
stickprovsundersökning av uppgifterna 
på ytterkuverten angående poströstandes 
yrkesfördelning. En sådan bearbetning 
utfördes senast i 1946 års valstatistik. 



I. Den kommunala rösträtten 

Materialet. Statistiken över den kom
munala rösträtten enligt de år 1954 upp
rättade röstlängderna grundar sig lik
som samma statistik över 1938—1950 års 
kommunala val på uppgifter, som läm
nas av valnämndernas ordförande på 
landsbygden samt magistrater och kom
munalborgmästare i städerna (jfr Kungl. 
Maj:ts kungörelse den 17 juni 1938 i 
dess nu gällande lydelse, se S.F.S. n r 
633/1954). Det senast fastställda for
muläret för avgivande av dessa upp
gifter finnes tillgängligt hos statistiska 
centralbyrån. 

Gällande rösträttsbestämmelser. Kom
munal rösträtt i allmänhet tillkommer 
envar inom kommunen mantalsskriven 
man eller kvinna, som är svensk under
såte samt senast under nästföregående 
kalenderår uppnått 21 års ålder, med 
undantag för den som är förklarad omyn
dig. Någon skiljaktighet mellan den 
kommunala och den politiska rösträtten 
föreligger numera icke. 

Vid kyrkostämma och val av kyrko
fullmäktige tillkommer rösträtt envar, 
som är kommunalt röstberättigad, med 
undantag för främmande trosbekännare 
och den, som anmält sitt utträde ur 
svenska kyrkan. Medlem av icke terri
toriell församling har ej rösträtt vid 
kyrkofullmäktigval i annan församling. 

Rösträtten kan utövas antingen genom 
personlig inställelse eller i fråga om äk
ta makar, som båda är röstberättigade, 
medelst en för den ena av makarna ge
nom den andra maken avgiven s. k. 
valsedelsförsändelse. Bestämmelserna 
härom gäller val av landstingsmän, 

stads-, kommunal-, municipal- och kyrko
fullmäktige. De återfinnes i kommunala 
vallagen av den 6 juni 1930 (enligt dess 
lydelse i S.F.S. nr 177/1942). 

Genom beslut av 1942 års riksdag stad
gades med tillämpning fr. o. m. samma 
års kommunala val rätt för väljare att 
i vissa fall avlämna sin valsedel på fast 
postanstalt eller på svensk beskickning 
eller svenskt konsulat i utlandet (kom
munala vallagen 6 kap.) . Poströstnings
förfarandet har fr. o. m. andrakammar-
valen 1944 införts även vid de politiska 
valen. 

I röstlängd upptagna personer. De år 
1954 upprät tade röstlängderna upptager 
alla mantalsskrivna män och kvinnor, 
som under detta år uppnådde en ålder 
av minst 21 år (födda år 1933 eller tidi
gare). I dessa röstlängder, som har gil
tighet till dess nya längder upprättats 
år 1955, är särskilt angivet för de per
soner, som under år 1954 fyllde 21 år, 
att de ägde rösträtt först påföljande år. 

Uppgifter om antalet i röstlängderna 
upptagna personer med fördelning på 
män och kvinnor meddelas länsvis för 
landsbygd och städer i tab. 1. Hela an
talet utgjorde 2 490 216 män och 2 564 529 
kvinnor, summa 5 054 745 personer eller 
70,3 % av rikets folkmängd den 31 
december 1953. Vid närmast föregående 
kommunala val utgjorde motsvarande 
summa 4 951 023 personer eller 70,9 % 
av folkmängden. 

Dessa i röstlängd upptagna personer 
fördelar sig på landsbygd, i landsting 
deltagande städer och övriga städer på 
sätt tablån på sid. 3° anger. Till jäm-
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I röstlängd upptagna personer 

iförelse meddelas motsvarande siffror 
vid 1950 års kommunala val. För att 
åstadkomma jämförbarhet har, i den 
mån så varit möjligt, här och i fortsätt
ningen talen för år 1950 korrigerats med 
hänsyn till under den mellanliggande ti
den inträffade administrativa föränd
ringar beträffande fördelningen mellan 
landsbygd och städer. För denna för
delning har följts den indelning, som 
trädde i kraft den 1 januari 1955. 

ökningen av antalet i röstlängd upp
tagna personer sedan år 1950 utgör allt
så 103 722 eller 2,1 %. För landsbygden 
föreligger en minskning med 17 008 el
ler 0,66 %, medan ökningen för lands
tingsstäderna utgör 6,3 <7( och för i 
landsting ej deltagande städer 3,6 %. 

Röstberättigade. I tab. 1 meddelas upp
gifter länsvis för landsbygd och städer 
rörande antalet vid kommunala val röst
berättigade personer. Dessa uppgifter 
grundar sig på den år 1954 upprät tade 
röstlängden och avser dels antalet under 
samma år röstberättigade dels det fram-
skrivna antalet röstberättigade under år 
1955 intill t idpunkten för fastställandet 
av den under sistnämnda år upprättade 
röstlängden. 

Det framgår härav, att de i tab. 1 

meddelade siffrorna icke kunnat korri
geras med hänsyn till dödsfall och ut
rikes omflyttning. 

Enligt tab. 1 var år 1954 4 851 228 per
soner röstberättigade och under följan
de år 4 930 328, motsvarande resp. 96,0 
och 97,5 Ve av samtliga i röstlängderna 
upptagna personer. Procenttalen för när
mast föregående år, 1950 och 1951, för 
vilka uppgifter föreligger angående den 
kommunala rösträtten var 96,3 och 98,0. 

Nedanstående översikt visar fördel
ningen av de år 1954 röstberättigade på 
landsbygd och i städer jämte motsva
rande, på samma sätt som ovan korri
gerade fördelning år 1950. 

Antalet röstberättigade har sålunda se
dan år 1950 ökats med 85 711 personer 
eller 1,8 %; för landsbygden föreligger 
en minskning med 1,0 %, medan städer
na utvisar en ökning med 4,9 %. 

Beträffande relationen mellan antalet 
manliga och antalet kvinnliga röstbe
rättigade konstateras, att en relativt obe
tydlig minskning i kvinnornas överta
lighet ägt rum efter år 1950 för riket 
i dess helhet. Nedgång har förekommit 
endast i städerna, medan det på lands
bygden sedan år 1938 föreliggande kvin
nounderskottet, såsom framgår av tab
lån på sid. 4° , är oförändrat sedan år 
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Antal röstberättigade år 1954 

Ï946. Vid 1954 års val var kvinnorna 
underlägsna till antalet bland de röst
berättigade på landsbygden i samtliga 
län. 

Antal röstberättigade kvinnor, 
som svara mot 1 000 röst
berättigade män 

Såsom framår av ovanstående sam
manställning är kvinnoöverskottet, ehu
ru mindre än år 1950, fortfarande be
tydande i Stockholms stad och i övriga 
storstäder. I städer med mindre än 10 000 
invånare har överskottet något ökat se
dan år 1950. 

Årtalet röstberättigade personer vid 
1954 års landstingsmannaval redovisas 
valkrets- och valdistriktsvis i tab. 2, me
dan motsvarande uppgifter för stadsfull
mäktigevalen i de städer, som står utan
för landstingen återfinnes i tab. 5. Sam
manlagda antalet överensstämmer med 
de vid kommunala val röstberättigade 
personerna enligt tab. 1. 

Icke röstberättigade. Såsom rösträtts
hinder återstår numera, sedan vissa hin
der avskaffats genom lag den 1 juni 
1945, dels främmande nationalitet, dels 
omyndigförklaring. Uppgifter rörande 
antalet i 1954 års röstlängder såsom 
icke röstberättigade upptagna finnas 
meddelade i tab. 1, länsvis med för
delning på landsbygd och städer samt 
på kön. Inalles var år 1954 122135 eller 
2,4 % av de i röstlängd upptagna, an
tecknade som icke röstberättigade mot 
98 542, resp. 2,0 % år 1950. 

Såsom framgår av nedanstående sam
manställning av de icke röstberättigade 
år 1955 är det betydelsefullaste hindret 
främmande nationalitet, vilket diskvali
ficerar närmare fyra femtedelar av samt
liga icke röstberättigade. Antalet utlän
ningar utan rösträtt har sedan år 1951 
ökat från 75 695 till 96 630. 

Av de icke röstberättigade är 40,6 % 
bosatta på landsbygden och 59,4 % i 
städerna. För dem, som på grund av ut
ländskt medborgarskap saknade rösträtt, 
är motsvarande relativtal 34,0 % och 
66,0 %, för de omyndigförklarade 
63,7 % och 36,3 %. 

I fråga om den kyrkliga rösträtten 
hänvisas till tab. 9 samt kapitlet om kyr-
kofullmäktigvalen. 
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Valdistriktsindelning. Antalet valdi
strikt vid 1954 års val i hela r iket var 
5 943, varav på landsbygden 4 599 och 
i städerna 1 344. 

Av ovanstående sammanställning fram

går, huru uppdelningen i valdistrikt fort
skridit under åren efter 1930. 

ökningen av totala antalet valdistrikt 
sedan år 1930 utgör icke mindre än 
45,1 %. 

II. Landstingsmannavalen 

Materialet. Statistiken rörande lands
tingsmannavalen grundar sig på, dels de 
vid röstsammanräkningarna förda pro
tokollen, av vilka de röstsammanräknan
de myndigheterna insänt avskrifter, dels 
särskilda uppgifter för varje valdistrikt 
om antalet i valen deltagande män och 
kvinnor, vilka uppgifter dessa myndig
heter lämnat på formulär, som finnes 
tillgängligt hos centralbyrån. De inför 
röstmottagare avgivna ytterkuverten har 
till allra största delen ställts till cen
tralbyråns förfogande och blivit statis
tiskt bearbetade. Detsamma gäller de i 
valdistrikten förda förteckningarna över 
ansökningar om röstlängdsutdrag och 
över utfärdade utdrag. 

I tab. 2 publiceras uppgifter för varje 
valdistrikt rörande antalet röstberättiga
de och antalet i valen deltagande per
soner samt de godkända valsedlarnas 
fördelning på partier. I tab. 3 redogöres 

valkretsvis för antalet utfärdade röst
längdsutdrag, röstningen inför röstmot
tagare, antalet valkuvert utan giltig val
sedel, valsedlarnas fördelning efter par
tier samt antalet valda representanter, 
fördelade på de olika partierna. Endast 
hela antalet valda kvinnor meddelas i 
denna tabell, medan fördelningen på de 
olika partierna angives för varje lands
tingskommun i särskild texttabell (jfr 
sid. 26°). 

Gällande bestämmelser angående lands
tingsmannavalen. För val av landstings 
ledamöter indelas landstingskommuner
na (tidigare landstingsområdena) i val
kretsar. För varje valkrets utses oav
sett dess folkmängd en landstingsman 
och därutöver efter folkmängden en le
damot för varje påbörjat (förut varje 
fullt) tal av 5 000. Detta framgår av § 10 
i den nya lagen om landsting den 14 maj 

2—550061 
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1954 (S. F. S. nr 319). Följande bestäm
melser angående indelningen i valkret
sar återfinnes i § 11 : 

»Valkrets skall efter vad i denna para
graf närmare angives, omfatta en eller 
flera kommuner. Vid indelning i valkret
sar skall, med undantag varom i andra 
och fjärde styckena samt i 12 § förmä-
les, iakttagas att för varje valkrets kom
ma att utses minst sju landstingsmän. Ej 
må utan särskilda skäl kommuner ge
mensamt utgöra en valkrets, där flera 
än tretton landstingsmän skola utses för 
kretsen. 

Stad med mer än 20 000 invånare bil
dar egen valkrets, såvida ej särskilda 
skäl finnas att med staden sammanföra 
en eller flera andra kommuner till en 
valkrets. 

Såvitt angår landsbygden verkställes 
valkretsindelningen där så lämpligen kan 
ske efter domsaga eller tingslag. Annan 
valkrets än den, vari två eller flera stä
der ingå, skall såvitt möjligt så utfor
mas att den kan omslutas med en sam
manhängande gränslinje». 

Från dessa huvudregler finnes följande 
undantagsfall: 

»Då särskilda skäl äro därtill må om
råde med mindre invånarantal än ovan 
nämnts utgöra valkrets. Sådan valkrets 
skall dock hava mer än 15 000 invånare» 
(§ 11 sista stycket) . 

Därest det antal landstingsmän, som 
efter ovan angivna grunder skulle utses 
inom en landstingskommun icke uppgår 
till tjugu skall ett lägre tal än enligt 
§ 10 bestämmas såsom grund för rättig
heten att efter folkmängden välja lands
tingsman, så att deras antal kommer att 
uppgå till minst tjugu <§ 12). 

Indelningen i valkretsar samt antalet 
landstingsmän för varje valkrets bestäm
mes av landstinget efter förslag av läns

styrelsen, sedan kommunerna haft till
fälle att yttra sig. 

Landstingsmän väljes för fyra år, räk
nat fr. o. m. den 1 januari året efter det, 
då valet skett. Vid val av dessa 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 sep
tember månad och äger på landsbygden 
och i stad utan magistrat rum inför en 
valnämnd, medan i stad med magistrat 
denna är valförrättare. I stad bestående 
av flera valdistrikt äger valet rum inför 
av magistraten eller valnämnden utsed
da deputerade. 

Den vid tidigare kommunalval medgiv
na möjligheten att utom partibeteckning
en använda kartell- och fraktionsbeteck
ningar å valsedlarna har genom lag den 
12/3 1954 (S. F. S. nr 79) borttagits vid 
1954 års kommunala val (liksom tidi
gare vid 1952 års riksdagsmannaval). 

Sammanräkning av de avgivna röster
na verkställes för valkrets, som består 
av enbart landsbygd eller av landsbygd 
och stad, av länsstyrelse, för stad som 
bildar egen valkrets av magistraten (val
nämnden) och för flerstadsvalkrets av 
magistraten (valnämnden) i den folkri
kaste staden. 

Valkretsindelning. Redan inför valet 
år 1950 anpassades valkretsindelningen 
i vissa fall till storkommunreformen. In
delningen år 1954, som grundar sig på 
storkommunindelningen samt på de ovan 
relaterade, ändrade bestämmelserna an
gående valkretsarnas utformning och an
talet mandat per valkrets, innebar i för
hållande till indelningen år 1950 änd
ring av valkretsindelningen i 19 av de 
25 landstingskommunerna. I Östergöt
lands, Gotlands, Kristianstads, Värm-
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lands, Kopparbergs och Jämtlands lands
tingskommuner har ingen valkrets änd
rats, medan endast smärre ändringar 
har gjorts i Kalmar läns norra och 
Västmanlands landstingskommuner. 

Stockholms län. Valkretsarnas antal 
har minskats från tolv till elva, då väst
ra domsagans valkrets sammanslagits 
med Järfälla m. fl. kommuners valkrets, 
vari år 1950 även ingick Sollentuna nu
varande köping. Denna har emellertid i 
stället sammanförts med den tidigare av 
Täby, Stocksunds och Danderyds köping
ar samt Djursholms stad bestående val
kretsen. Södertörns domsaga utom Bot
kyrka, Huddinge, Tyresö och Saltsjöba
dens kommuner samt Nacka stad utgör 
nu en valkrets. Saltsjöbaden och Nacka 
är liksom förut sammanförda med 
Värmdö skeppslags kommuners valkrets 
(dit nu även Tyresö förts), medan Bot
kyrka och Huddinge bildar egen valkrets. 

Uppsala län. Genom sammanslagning 
av Enköpings stads valkrets med södra 
domsagans valkrets har valkretsarnas 
antal minskats från fem till fyra. 

Södermanlands län. Valkretsarnas an
tal har även här minskats med en (till 
sex) på grund av att den tidigare fler-
stadsvalkretsen (Katrineholm, Strängnäs, 
Torshälla, Mariefred och Trosa) blivit 
upplöst och städerna uppdelats på tre av 
de andra valkretsarna. Villåttinge hä
rads valkrets har utökats med kommu
nerna Daga, Gnesta (Gnesta köping fr. 
o. m. den 1/1 1955) och Sköldinge. 

Jönköpings lån. Huskvarna, Eksjö och 
Tranås städers valkrets har uppdelats på 
två andra valkretsar och antalet valkret
sar har därigenom minskats från nio 
till åtta. Huskvarna har därvid samman
slagits med Nässjö stads valkrets, Eksjö 
och Tranås med den egna domsagans, 
Norra och Södra Vedbo valkrets. 

Kronobergs län. Tre valkretsar är oför
ändrade. De övriga tre har genom sam
manslagningar reducerats till två. Uppvi-
dinge härads kommuner har därvid sam
manförts med Norrvidinge härads till 
den ena valkretsen och Konga härads 
kommuner med Kinnevalds härads till 
den andra. 

Kalmar läns norra landstingskommnn. 
Den enda ändringen består däri att Tuna 
kommun, som tidigare hörde till Tjusts 
domsagas valkrets, nu räknas till Sevede 
och Tunaläns domsagas valkrets. 

Kalmar läns södra landstingskommun. 
Valkretsarnas antal har minskats från 
sex till fyra, därigenom att tre valkret
sar, Handbörds härads, Norra Möre och 
Stranda domsagas samt Oskarshamns 
stads valkretsar, sammanslagits till en. 

Blekinge län. En minskning av valkret
sarnas antal från sex till fyra har åstad
kommits genom att de fyra landsbygds
valkretsarna genom sammanslagningar 
reducerats till två. Den ena består nu 
av landsbygden i östra Medelsta dom
saga, den andra av de båda övriga dom
sagornas landsbygd. 

Malmöhus läns landstingskommun. 
Antalet valkretsar har minskats från 
fjorton till tio, varvid minskningen berör 
tio tidigare valkretsar. Endast Färs dom
sagas valkrets samt de tre stadsvalkret
sarna är oförändrade. Efter sammanslag
ningar är de övriga sex valkretsarnas 
områden nu lika med var sin domsaga 
med samma namn, varjämte Ystads stad 
sammanförts med Vemmenhögs, Ljunits 
och Herrestads domsaga. 

Hallands län. Efter sammanslagningar 
är antalet valkretsar fem mot tidigare 
sex. Norra domsagan och södra dom
sagan liksom Halmstads stad utgör egna 
valkretsar, medan kommunerna tillhö
rande mellersta domsagan är uppdelade 
på två valkretsar. Varbergs och Fal-
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kenbergs städers valkrets har försvunnit 
och städerna har sammanförts med var 
sin av de båda sistnämnda valkretsarna. 

Göteborgs och Bohus läns landstings
kommun. Antalet landsbygdsvalkretsar 
har på grund av sammanslagningar mins
kats från sex till fyra, varefter bl. a. In
lands samt Orust och Tjörns domsagor 
tillsammans med Marstrands stad bildar 
en valkrets. De båda stadsvalkretsarna 
Uddevalla och Mölndal, är oförändrade. 

Älvsborgs lån. Vänersborgs stad, som 
vid 1950 års val bildade egen valkrets, 
har ånyo sammanförts med Fhindre, 
Väne och Bjärkes domsagas landsbygd 
till en valkrets, varigenom antalet val
kretsar i länet minskats från elva till tio. 

Skaraborgs län. Medan Skövde stad 
fortfarande bildar egen valkrets, har de 
båda tidigare flerstadsvalkretsarna för
svunnit, på grund av att städerna sam-
manslagits med olika landsbygdsvalkret
sar. Då därjämte Gudhems och Kåkinds 
tingslags valkrets sammanförts med Söd
ra Vadsbobygdens till en valkrets, ha r 
hela antalet valkretsar i länet minskats 
från tio till sju. 

Örebro län. Sammanslagningar ha r 
medfört, att antalet valkretsar minskats 
med två till fem. Därvid har Hallsbergs 
och Kumla landskommuner, Hallsbergs 
köping och Kumla stad (Västernärkes 
domsaga) sammanförts med östernärkes 
domsagas kommuner till en valkrets, me
dan återstoden av Västernärkes domsaga 
tillsammans med Degerfors köping (Karl
skoga domsaga) bildar en valkrets samt 
Lindes och Nora domsaga en valkrets. 

Västmanlands lån. Den enda föränd
ringen består däri, att Munktorps och 
Kolbäcks kommuner överförts från 
Snevringe m. fl. häraders valkrets till 
Åkerbo och Skiiinskattebergs häraders 
valkrets. 

Gävleborgs läns landstingskommun. 

Antalet valkretsar har minskats från åtta 
till sju på grund av att Söderhamns och 
Hudiksvalls städers valkrets upphört. 
Söderhamn har sammanförts med Syd
östra Hälsinglands domsagas valkrets. 
Hudiksvall, som judiciellt hör under 
Norra Hälsinglands domsaga, ingår nu 
även i domsagans valkrets. 

Västernorrlands län. Alla de tidigare 
på två valkretsar uppdelade kommuner
na i Medelpads östra domsaga har nu 
sammanförts till en valkrets. På grund 
härav har antalet valkretsar i länet mins
kats från tio till nio. Härnösands stad 
bildar nu egen valkrets, sedan de tidi
gare med Härnösand sammanförda stä
derna, Sollefteå och Örnsköldsvik, sam-
manslagits med landsbygdsvalkretsar. 
Från den nordligaste valkretsen i länet 
har Mo och Björna kommuner överförts 
till den före år 1954 av Anundsjö, Nätra, 
Ullångers och Nordingrå kommuner sam
mansatta valkretsen. 

Västerbottens län. Umeå stads valkrets 
har sammanslagits med Umeå landskom
mun och Holmsunds köping av Umeå 
domsaga och Skellefteå stads valkrets 
med Bureå och Skellefteå landskommu
ners valkrets. Återstående kommuner av 
Umeå domsagas valkrets har överförts 
till södra och mellersta domsagornas val
kretsar. Antalet valkretsar i länet har 
härigenom minskats från nio till sju. ör
träsks kommun har förts över från Lyck
sele tingslags till Åsele och Vilhelmina 
tingslags valkrets. 

Norrbottens län. Flerstadsvalkretsen 
Boden, Piteå och Haparanda har upp
hört, varigenom valkretsarnas antal 
minskats från nio till åtta. Boden har 
sammanslagits med Luleå domsagas och 
Haparanda med Torneå domsagas val
krets medan Piteå stad sammanförts med 
Hortlax, Norrfjärdens och Piteå lands
kommuners valkrets. 
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Antalet landstingsvalkretsar utgjorde 
vid 1954 års val endast 166 mot 193 år 
1950. Nedgången är en följd av bestäm
melserna i den nya landstingslagen, som 
syftar till större och folkrikare valkret
sar än förut. Antalet landsbygdsvalkret
sar vid senaste valet utgjorde 56, stads
valkretsarna var 42, medan 68 valkret
sar bestod av landsbygd och stad (stä
der) i förening. Av nedanstående tablå 
framgår förändringarna i valkretsarnas 
sammansättning sedan år 1942. Därvid 
har till städerna räknats även de kom
muner, som först med ingången av resp. 
år 1943, 1947 och 1951 erhöll stadsrät
tigheter. 

Jämfört med valkretsindelningen år 
1950 och vid tidigare val har sålunda 
en betydande minskning ägt rum i an
talet landsbygds- och flerstadsvalkretsar 
år 1954. Samtidigt ha r i ökad utsträck
ning landsbygd och städer förenats i val
kretsar. Detta beror på att gällande be
stämmelser medgiver full frihet för stads 
förenande med landsbygd, då staden ej 
kan bilda valkrets ensam. Även eljest 
kan stad ingå med landsbygd i en val
krets, om särskilda skäl finnes. Den ti
digare bestämmelsen att för bildandet av 
sådana valkretsar krävdes synnerliga 
skäl mildrades genom lagändring år 1945 
till att avse endast särskilda skäl. Huru 
utvecklingen för städerna härvid gestal
tat sig framgår av tablån i följande 
spalt. 

De 4 flerstadsvalkretsarna vid 1954 
års val omfattade 11 städer, varav 2 val-

Antal landstingsstäder 

kretsar med vardera två städer samt de 
båda övriga med resp. tre och fyra stä
der. 

Valkretsarnas omfattning framgår av 
tab. 2—3. Av förspalten i tab. 3 kan di
rekt avläsas, vilka områden som ingår i 
olika valkretsar. 

En fördelning av valkretsarna efter 
folkmängden och antalet valda lands
tingsmän meddelas i tab. A. I denna ta
bell liksom i fortsättningen har de 68 
valkretsar, som består av landsbygd och 
stad i förening, räknats till landsbyg
den. 

Inom 22 valkretsar är enligt tab. A 
antalet landstingsmän mindre än 7. Av 
dessa är 9 enstadsvalkretsar med över 
20 000 invånare och 6 landstingsmän. 
De övriga 13 valkretsarna med mindre 
än sju landstingsmän utgöres av dels 
åtta valkretsar (sex städer och två dom
sagor) med endast fem landstingsmän, 
dels två flerstads- och tre landsbygds
valkretsar med 6 landstingsmän. I samt
liga tre valkretsar inom Gotlands län 
har liksom tidigare den vanliga relatio
nen mellan folkmängd och antal lands
tingsmän frångåtts, enär i annat fall an
talet landstingsmän för hela landstings
kommunen icke skulle uppgått till 20. 
Visby stads valkrets har därför valt sju 
landstingsmän, fastän staden hade mind
re än 15 000 inv., och de båda landstings
valkretsarna med mindre än 25 000 inv. 
vardera nio landstingsmän. Beträffande 
folkmängden inom valkretsarna torde 
böra påpekas att det är invånarantalet 
vid årsskiftet före det lagtima lands-
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Tab. A. Valkretsarnas fördelning efter folkmängd och antal valda landstingsmän år 1954 
Constituencies by population and number of county councillors elected 

tinget året före valåret, som skall vara 
bestämmande; vid 1954 års val sålunda 
folkmängden den 31/12 1952. 

I fråga om fördelningen mellan lands
bygd och städer har följts den indel
ning, som trädde i kraft den 1 januari 
1955. Fr. o. in. denna dag införlivades 
Bälinge församling av Vårgårda kommun 
med Alingsås stad. 

Städer som icke deltager i landsting, 
är Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrkö
ping, Hälsingborg och Gävle. 

Röstberättigade. Antalet vid 1954 års 
landstingsmannaval röstberättigade män 
och kvinnor inom varje valdistrikt, val
krets och landstingskommun framgår av 

tab. 2. Något omval i anledning av över
klagade val har icke ägt rum, varför an
talet röstberättigade överensstämmer 
med uppgifterna i tab. 1 angående den 
kommunala rösträtten i allmänhet. För 
rösträttsbestämmelserna har redogjorts 
i kap. I. 

Deltagandet i valen. Uppgifter rörande 
antalet i valen deltagande män och kvin
nor meddelas i såväl absoluta som rela
tiva tal valdistrikts- och valkretsvis i tab. 
2. Den bristande överensstämmelsen för 
en del valkretsar mellan dessa uppgifter 
och summan av antalet godkända valsed
lar samt antalet valkuvert utan giltig 
valsedel enligt tab. 3 har sin orsak i att 
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de vid valen företagna avprickningarna 
i röstlängderna i en del fall blivit ofull
ständigt eller feiaktigt verkställda. 

Vid 1954 års landstingsmannaval ut
gjorde hela antalet i valet deltagande 
personer 2 952 380. Av dessa voro 
1916 216 bosatta på landsbygden och 
1 036164 i städerna. Efter kön fördelade 
sig valdeltagarna såsom framgår av ne
danstående tablå, där motsvarande kor
rigerade siffror för år 1950 införts till 
jämförelse (Tingstads och Styrstads kom
muner har inkorporerats med Norrkö
ping och Södra Sallerups kommun med 
Malmö). 

Antal valdeltagare 

Jämfört med är 1950 liar vid före
liggande val en minskning ägt rum i 
antalet röstande med 20 026 eller 0,7 %. 

Förhållandet mellan antalet röstande 

och antalet röstberättigade vid 1954 års 
val visar, att valdeltagandet vid detta 
val ej var fullt så livligt som vid 1950 
års. Procenten för valdeltagandet mins
kades, räknat för samtliga landstingsval, 
från 80,1 till 78,5. Av nedanstående 
tablå framgår, med landsbygd och stä
der tagna var för sig och med män och 
kvinnor åtskilda, hur valdeltagandet ge
staltade sig vid landstingsmannavalen 
åren 1922—1954 och vid andrakammar-
valen åren 1924—1952. 

Av sammanställningen framgår bl. a. 
att minskningen i valdeltagandet efter 
det hittills livligaste valet, 1948 års and-
rakammarval, varit ungefär lika stor på 
landsbygden som i städerna samt i det 
närmaste lika stor för männen som för 
kvinnorna. Det procentuella valdeltagan
det för kvinnorna har de senaste valen 
endast varit 3—4 enheter mindre än för 
männen, medan skillnaden tidigare upp
gick till tio enheier och mera. 

I tab. B finnes uppgifter om röstfrek
vensen inom varje landstingskommun. 
Valdeltagandet har varit mindre livligt 
än år 1950 i samtliga dessa områden 

Röstande i % av röstberättigade 
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Tab. B. Valdeltagandet i % av antalet röstberättigade inom olika 
landstingskommuner, år 1954 

Voters as a % of the number of persons entitled to vote in different county council communes 

utom i Jämtlands län. Den största minsk
ningen uppvisar Kopparbergs län. 

Huru valkretsarna fördelar sig med 
hänsyn till röstfrekvensen framgår av 
tablån på följande sida. 

På landsbygden hade Västbo härads 
valkets i Jönköpings län det livligaste 
valdeltagandet för männens del med 
87,4 % och för kvinnornas del Oxie 
och Skytts domsagas valkrets i Malmö
hus län med 83,8 %. Den stadsvalkrets, 
vilken både för männen och kvinnorna 

utvisar de högsta frekvenstalen är Lunds 
stad med 88,0, respektive 86,5 %. Det 
lägsta valdeltagandet förekom, vad lands
bygden beträffar, för männen i Ovan
siljans domsagas valkrets i Kopparbergs 
län med 63,7 % och för kvinnorna i 
Nordmarks domsagas valkrets i Värm
lands län med 57,0 %. Av städerna hade 
Västerviks stad för båda könen de lägs
ta siffrorna med resp. 65,2 och 58,9 %. 

En motsvarande fördelning länsvis av 
valdistrikten inom varje landstingskom-
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mun redovisas i tab. C. I en del mycket 
små valdistrikt har valdeltagandet varit 
synnerligen livligt och i några fall upp
gått till 100 %. Det lägsta valdeltagan
det på landsbygden för männen återfin
nes i Jokkmokk—Kvickjokks distrikt 
med 18,2 % och för kvinnorna i Kare
suando—Könkämävuoma distrikt med 
9,6 %. Bland städerna uppvisar Kattu-
vuoma distrikt i Kiruna stad de lägsta 
procenttalen med resp. 27,7 och 21,1. 

Ur frekvenstalen i tabell C har för hela 
riket framräknats följande relativa för
delning för män och kvinnor (motsva
rande procenttal för år 1950 inom pa
rentes) , varvid frekvenstalen samman
förts till ett mindre antal klasser. 

Relativ fördelning av valdi
strikten efter röstfrekvens (%): 

Till ytterligare belysning av valdelta
gandet framlägges i vidstående tablå me
dian- och kvartilvärdena för de i tab. C 
redovisade fördelningarna. 

Genom medianvärdet och kvartilvär
dena delas valdistrikten med avseende 
på röstfrekvensen i fyra lika stora klas
ser, varvid gäller, att en fjärdedel av 

valdistrikten faller under nedre kvartil-
värdet, hälften under medianvärdet o. 
s. v. Differensen mellan kvartilvärdena, 
kvartilavståndet, inom vilket rymmes 
50 % av valdistrikten, kan tjäna som 
mått på spridningen inom fördelning
arna. Av tablån framgår bl. a., att en 
röstfrekvens inom gränserna 74,4 och 
86.1 % för männens vidkommande samt 
70.2 och 82,3 % för kvinnorna förekom
mit vid 1954 års val i halva antalet val
distrikt, medan av återstående valdistrikt 
en fjärdedel ligger under och en fjärde
del över dessa gränser. 

Röstning inför röstmottagare. År 1954 
tillämpades det ovan under »Rösträtts
bestämmelser» omnämnda poströstnings
förfarandet för fjärde gången vid lands-
tingsmannaval. Enligt gällande bestäm
melser kan röstning valdagen äga rum 
på postanstalt. Rätt till röstning före 
valdagen medgives för röstberättigade, 
som på valdagen vistas utom riket eller 
utövar militärtjänst eller tillhör vissa yr
kesgrupper (besättning och annan per
sonal på fartyg, personal vid järnväg 
samt vid post-, tull- och lotsverken), om 
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Electoral districts of proportional number of votes cast in different county council communes 
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de på grund av tjänsteutövning icke kan 
rösta på valdagen; i dessa fall får val
sedel inom riket avlämnas på postanstalt 
samt utom riket på svensk beskickning 
eller svenskt konsulat. År 1948 tillkom 
ytterligare en bestämmelse om rätt för 
person, som vårdas å sjukvårdsanstalt 
inom riket, vid vilken postanstalt fin
nes inrättad, att på valdagen där av
lämna valsedel, även om sjukvårdsan
stalten är belägen inom den ort, där ve
derbörande är uppförd i röstlängden (S. 
F. S. nr 198/1948). Då postanstalter fin
nes permanent inrät tade endast vid ett 
fåtal sjukvårdsanr,talter, har generalpost
styrelsen såväl vid andrakammarvalen 
1948 och 1952 som vid 1950 och 1954 
års kommunala val enligt Kungl. Maj:ts 
beslut på valdagen anordnat tillfälliga 
postanstalter vid vissa sjukvårdsanstal
ter. 

Vid röstning inför röstmottagare skall 
väljaren förete ett för sådant ändamål 
utfärdat utdrag ur röstlängden för det 
valdistrikt han tillhör, som visar att han 
är där upptagen såsom röstberättigad vid 
valet. 

Uppgifter om antalet utfärdade röst
längdsutdrag och antalet röstande inför 

röstmottagare meddelas för varje lands
tingskommun och valkrets i tab. 3. Av 
ovanstående tablå framgår,, i vilken ut
sträckning poströstningsförfarandet ut
nyttjats från år 1942, då det infördes och 
fram t. o. ni. det senaste valet. 

Såsom framgår av tablån har poströst
ning år 1954 skett i ungefär samma om
fattning som vid 1950 och 1952 års val, 
medan siffrorna i jämförelse med 1948 
års val visar någon nedgång. Av de ut
färdade röstlängdsutdragen har vid alla 
senaste valen omkring 80 % kommit till 
användning. De landstingsvalkretsar, 
som vid 1954 års landstingsmanna val 
uppvisade det största antalet poströster, 
var Uppsala med 1 539, Örebro med 1 165 
och Lund med 1 081. 

Uppgifter angående antalet röstande 
på sjukvårdsanstalter inom riket samt 
på beskickning och konsulat har erhål
lits, de förstnämnda ur de förteckningar, 
som varje postanstalt fört över väljarna 
och som sedermera insänts till general-
poststyrelsen samt de sistnämnda ur den 
förteckning, som överståthållarämbetet 
fört över från utrikes ort inkomna yt-
terkuvert. De erhållna uppgifterna är 
sammanställda i omstående tablå järn-
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te motsvarande siffror för 1948, 1950 och 
1952 års val. 

Antal röstande inför röstmottagare 

Vid sjukvårdsanstalter fanns vid 1954 
års val inrättade 17 fasta postanstalter, 
vid vilka avlämnades 1 598 röster. Till
fälliga postanstalter hade av generalpost
styrelsen inrättats till ett betydligt stör
re antal, nämligen 338 (år 1948 123, å r 
1950 129 och år 1952 144) och vid dessa 
avlämnades 9 813 röster. Hela antalet 
inom sjukvårdsanstalterna röstande per
soner utgjorde sålunda 11 411 eller 
11,5 % av samtliga röstande inför röst-
mottagare. Bland de olika sjukvårdsan
stalterna uppvisar Karolinska sjukhuset 
det högsta antalet röstande med 319, 
följt av Sahlgrenska sjukhuset i Göte
borg med 294. Vid tio av de tillfälligt in
rättade postanstalterna avlämnades ing
en röst. 

De valsedlar, som avlämnades på sjuk-
vårdsanstalter, torde ej alltid ha härrör t 
från där vårdade patienter, då enligt 
uppgifter å ytterkuverten även läkare 
och annan sjukvåidspersonal samt i vis
sa fall sannolikt även tillfälliga besökare 

från annan ort begagnat sig av denna 
röstningsmöjlighet. Enligt uppgifter som 
medicinalstyrelsen inskaffat för inrikes
departementets räkning utgjorde antalet 
röstande patienter vid 1952 års andra-
kammarval (septembervalet) 86,5 % av 
samtliga vid sjukvårdsanstalterna rös
tande personer. 

På beskickning eller konsulat avläm
nades inalles 2 288 röster eller 2,3 % av 
samtliga inför röstmottagare avgivna rös
ter. 

Utöver uppgifter om utfärdade röst
längdsutdrag innehåller de i § 36 mom. 
3 kommunala vallagen omnämnda för
teckningarna (jfr sid. 6*) även upp
gifter om icke beviljade ansökningar om 
röstlängdsutdrag. I tillgängliga för
teckningar upptagna fall av icke bevil
jade ansökningar har i nedanstående 
sammanställning fördelats efter hinder 
för utfärdande av begärt röstlängdsut
drag. Därvid har under städerna in
räknats även de i landsting ej ingående 
städerna. 

Som tablån visar var det vanligaste 
hindret att ansökan ej var bevittnad och 
därnäst att sökanden ej var upptagen i 
röstlängden för valdistrikt. Det sistnämn
da hindret var relativt taget mycket van
ligare på landsbygden än i städerna. 

Beträffande röstning före valdagen har 
uppgifter erhållits från ytterkuverten ge
nom de av röstmottagarna åsatta da-
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tumstämplarna. I ovanstående samman
ställning har samtliga till centralbyrån 
inkomna, före valdagen avlämnade ytter-
kuvert (även för Stockholms stad) för
delats efter hinder för röstning på val
dagen. 

Av tablån framgår att den domineran
de anledningen till röstning före valda
gen både på landsbygden och i städerna 
var vistelse utom riket. 

Röstlängdsutdrag kan begäras, så snart 
röstlängden föreligger justerad, d. v. s. 
ungefär en och en halv månad före val
dagen. Emellertid kommer utdrag, vilka 
utfärdats lång tid före valdagen, ej till 
användning i samma omfattning som ut
drag, vilka utfärdats vid en t idpunkt när

mare valdagen. I tidigare berättelser, 
såväl över kommunala valen som över 
andrakammarvalen, har redovisats an
talet utdrag utfärdade under olika tids
perioder före valdagen ävensom i vad 
mån utdraget utnyttjats vid valen. (Jäm
för t. ex berättelsen rörande andrakam
marvalen 1948, sid. 34*.) Då de därvid 
framkomna relationerna förändra sig 
ganska obetydligt från val till val, har 
någon motsvarande undersökning icke 
företagits vare sig för 1950 eller 1954 
års val. De tidigare framkomna resulta
ten ger vid handen, att i allmänhet tre 
femtedelar till fyrafemtedelar av samt
liga röstlängdstudrag utfärdas under vec
kan närmast före valen, samt att pro-



18° 

centuclla antalet vid valen utnyttjade 
utdrag i stort sett ökar, ju närmare val
dagen tidpunkten för utdragets utfärdan
de ligger. 

Det å ytterkuvertet tecknade röst
längdsutdraget innehåller även uppgift 
om födelseår. I tablå å sid. 17° lämnas 
en fördelning av röstande inför röstmot
tagare efter födelseår och kön. Denna 
bearbetning omfattar samma områden 
som en motsvarande bearbetning efter 
1950 års val, nämligen Stockholms och 
Jönköpings län (ytterkuvert har dock 
icke erhållits för Lidingö och Södertälje 
s täder) , Malmöhus läns landstingskom
mun, Västernorrlandö samt Västerbot
tens län jämte de i landsting ej ingående 
städerna Malmö och Gävle. 

Könsproportionen bland poströstande 
på landsbygden skiljer sig väsentligt från 
den i städerna. Mot 1 000 män kommer 
sålunda på landsbygden 914 kvinnor mot 
1 087 i städerna. Motsvarande proportion 
utgjorde vid 1950 års val resp. 800 och 
1 037. 

De godkända valsedlarnas fördelning 
på partier. I tab. 2 meddelas för varje 
valdistrikt, kommun, valkrets och lands
tingskommun uppgifter om antalet vid 
1954 års val avgivna godkända valsed
lar med fördelning på de olika politiska 
partierna. Dessa uppgifter har hämtats 
från de vid röstsammanräkningarna för
da protokollen. Därvid har i tabellen an
vänts vedertagna, korta beteckningar för 
de fem större partierna, vilkas officiella 
benämningar är »Högerpartiet», »Lands

bygdspartiet. Bondeförbundet», »Folk
partiet», »Arbetarpartiet-Socialdemokra
terna» och »Kommunistiska partiet». 

Inalles avgavs 2 938 632 godkända val
sedlar. I nedanstående översikt förelig
ger en jämförelse med partifördelningen 
vid 1950 års landstingsmannaval, var
vid 1950 års siffror korrigerats med hän
syn till att Styrstads och Tingstads kom
muner införlivats med Norrköpings stad 
samt Södra Sallerups kommun med 
Malmö stad. 

Av översikten framgår att samtliga 
partiers rösttal utom högerns minskats i 
jämförelse med 1950 års landstingsman
naval. Ehuru socialdemokraternas andel 
av samtliga röster minskats från 49,3 % 
till 48,3 %, är partiet fortfarande det 
ojämförligt starkaste. Bondeförbundet ut
visar såväl absolut som relativt den störs
ta tillbakagången med 72 750 röster eller 
15,7 %, medan högerpartiets röstsiffror, 
som ökats med 98 012 röster eller 29,5 %, 
nu är större än bondeförbundets. Folk
partiets och kommunisternas andelar av 
rösterna är i stort sett lika stora som år 
1950. Folkpartiet är fortfarande efter so
cialdemokraterna det starkaste partiet. 

I tab. D meddelas den relativa fördel
ningen på partier av de godkända val
sedlarna, med undantag av poströsterna, 
på landsbygd och i städer inom varje 
landstingsområde (-kommun) för de bå
da senaste landstingsmannavalen, var
vid i fråga om 1950 års val hänsyn ta
gits till under mellantiden inträffade ad
ministrativa förändringar (särskilt på 
grund av storkommunreformen). Den -e-

Vid landstingsmannavalen avgivna godkända valsedlar: 
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Tab. D. De avgivna godkända valsedlarnas (utom valsedlar enl. 35 § vallagen) 
fördelning på partier i relativa tal på landsbygden och i städerna inom olika 
landstingskommuner, åren 1954 och 1950 
Valid voting papers by party in rural and urban areas in different county council communes 

Anm. H = höger, B = bondeförbundet, F = 
folkpartiet, Sd = socialdemokrater, K = kommu
nister och ö = övriga 

Not. H = Conservatives, B = Agrarians, F = 
Liberals, Sd = Social Démocrates, K = Commu
nists, Ö = Others 
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Tab. E. Inför röstmottagare avgivna godkända valsedlar inom olika landstingskommuner 
med relativ fördelning på partier, år 1954 
Valid voting papers registered by the Returning Officer by party in county council communes 

lativa röstfördelningen för landsbygd 
och städer tillsammantagna inom varje 
landstingskommun framgår av tab. J å 
sid. 36°. 

Om poströsterna i de valkretsar, som 
omfattar såväl landsbygd som en eller 
flera städer, utproportioneras med led
ning av siffrorna från stadsfullmäktig
valen i resp. städer — en något osäker 
metod, som dock med hänsyn till be

stämmelserna för poströsternas behand
ling vid röstsammanräkningen torde få 
anses användbar — erhålles nedanstå
ende partifördelning på landsbygden 
resp. i städerna vid 1954 års landstings-
mannaval. 

Antalet godkända poströster och deras 
relativa fördelning på partier framgår 
för de olika landstingskommunerna av 
tab. E. Liksom vid valet 1950 har fram-
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för allt högern men även folkpartiet hög
re andel av poströsterna än av valmans-
kåren i dess helhet. På mandatfördel
ningen inverkade poströsterna i l l lands
t ingskommuner; högern vann genom 
dessa 11 mandat och folkpartiet 3, me
dan socialdemokraterna förlorade 8, 
kommunisterna 4 och bondeförbundet 2 
mandat. 

I tab. F jämföres partifördelningen vid 
1950 och 1954 års landstingsmannaval 
och stadsfullmäktigval i städer, som ej 
ingår i landsting, samt vid 1952 års and-
rakammarval. För 1950 och 1952 å rs val 
har i denna tabell en omräkning skett 
med iakttagande av administrativa för
ändringar. Då fördelningen av 1952 års 
poströster på landsbygd och städer en
dast föreligger för Stockholm, Göteborg 
och fyrstadsvalkretsen, har poströsterna 
för alla tre valåren redovisats särskilt. 

I en sammanfattande översikt av 1954 
års elektorsval å sid. 34° och följande 
göres en ytterligare analys av valre
sultatet för landstingsmannavalen samt 
för stadsfullmäktigvalen i de städer, som 
ej deltager i landsting. 

Liksom vid valen 1946 och 1950 var 
även vid 1954 års val förekomsten av 
partier inom de olika valkretsarna myc
ket enhetlig. I 123 av de 124 landsbygds
valkretsarna var samtliga de fem större 
part ierna företrädda, medan enligt röst-
sammanräkningsprotokollet för Nordals, 
Sundals och Valbo domsagas valkrets 
inga röster avlämnades i denna valkrets 
för kommunisterna. Att döma av den 
preliminära röstsammanräkningens upp
gifter genom Tidningarnas-Telegrambyrå 
är det emellertid sannolikt, att enstaka så
dana röster är inräknade bland de 41 
under »Diverse partibeteckningar». Inom 
stadsvalkretsarna avgavs inga röster för 
bondeförbundet i Ronneby, Karlshamns 
och Sölvesborgs valkrets och ej heller i 

Landskrona, Sandvikens och Kiruna val
kretsar. Antalet för bondeförbundet av
givna röster var mindre än 20 i fem 
stadsvalkretsar och för kommunisterna 
mindre än 20 i lyra landsbygdsvalkret
sar. 

Absoluta tal, som visar huru partier
nas styrka gestaltade sig i de olika val
kretsarna, finnes i tab. 2 och 3. Social
demokraterna var vid 1954 års val det 
starkaste partiet i 158 valkretsar, bonde
förbundet i 6 samt högern och folkpar
tiet vardera i 1. År 1950 var motsva
rande antal för socialdemokraterna 180, 
bondeförbundet 10 och folkpartiet 3. Ab
solut majoritet hade socialdemokraterna 
vid det senaste valet i 69 av de 166 val
kretsarna (år 1950 i 95 av 193), medan 
bondeförbundet, som år 1950 hade sådan 
majoritet i 1 valkrets, år 1954 i likhet 
med övriga partier ej uppnådde absolut 
majoritet i någon valkrets. 

Under rubriken »övriga» är i tab. 2 
och 3 uppförda 1 642 valsedlar. Härmed 
avses dels valsedlar under diverse andra 
partibeteckningar än de fem större par
tiernas, dels ströröster med partibeteck--
ningar likartade med de större partier
nas, som inom valkretsen förekommit 
som mindre grupper, utan att öva infly
tande på valet (t. ex. »Högern» i stället 
för »Högerpartiet», »Socialdemokrater
na» i stället för »Arbetarpartiet-Social
demokraterna» samt »Bondeförbundet» 
i stället för »Landsbygdspartiet-Bonde
förbundet»). 

Valkuvert utan giltig valsedel. Uppgif
ter om antalet valkuvert utan giltig val
sedel vid 1954 års landstingsmannaval 
lämnas valkretsvis i tab. 3. Samtliga kas
serade valkuvert och valsedlar uppgick 
till 14195, varav 849 avlämnats inför 
röstmottagare. Av de övriga kom 9 314 på 
landsbygden och 4 032 på städerna. I de 

3—550061 
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Tab. F. Partifördelningen vid 1950, 1952 och 1954 års val 
Party affiliation by the elections in 1950, 1952 and 1954 
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anförda siffrorna ingår icke sådana ogil
lade valsedlar, som avlämnats inför röst-
mottagarne och som kasserats genom att 
ytterkuverten obrutna lagts åsido. I så
dana fall sker ingen anteckning i röst
längden om utövad rösträtt och vederbö
rande blir sålunda ej inräknade bland 
valdeltagarna. 

I jämförelse med 1950 års landstings-
mannaval har kassationerna ökats från 
3,8 0/00 till 4,8 °/w av samtliga avgivna 
valsedlar. Kassationsfallen vid de två se
naste landstingsmannavalen fördelar 6ig 
på följande orsaker. 

Att en valsedel kasseras beror sålunda 
antingen på valnämndens oriktiga förfa
rande eller på valmannens eget åtgöran
de. Av de fall som hör under den förra 
gruppen har valförrättares försummelse 
i fråga om försegling vid insändandet till 
den röstsammanräknande myndigheten 
vållat kassation av betydligt flera valsed
lar än vid 1950 års val (Ar 1946 var an
talet endast 1 300, men däri ingår icke 
de kassationer, som detta år medförde 
omval för en valkrets). På grund av så
dana felaktigheter kasserades samtliga 

avgivna valsedlar i Rumskulla valdi
strikt i Kalmar län (642 st.), i Ala val
distrikt i Gotlands län (140 st.), i Lister-
by valdistrikt i Blekinge län (526 st.), 
i Hamra valdistrikt i Värmlands län 
(332 st.), i Sura mellersta valdistrikt i 
Västmanlands län (1030 st.), i Ockelbo 
8:e valdistrikt i Gävleborgs län (60 st.) 
samt samtliga utom 9 (92 st.) i Pjeskers 
valdistrikt i Norrbottens län. I övrigt 
kasserades på grund av felaktig förseg
ling av omslag för socialdemokraterna 38 
valsedlar i Läby valdistrikt i Uppsala 
län och 92 i Brösarps 5:te valdistrikt i 
Kristianstads län, för bondeförbundet i 
sistnämnda valdistrikt 68 valsedlar och 
i Glemmingebro 2:a distrikt i samma 
län 138 st., för högerpartiet 21 valsed
lar i Brålanda 4:de distrikt (Älvsborgs 
län), för folkpartiet 306 valsedlar i Väs
terås stad samt för kommunisterna dels 
39 valsedlar i Gustav Adolfs västra val
distrikt i Värmlands län, dels även 93 
valsedlar i Karlsborgs valdistrikt i 
Norrbottens län. 

Av de olika kassationsorsakerna på 
grund av väljarens egna åtgärder var 
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liksom vid 1950 års val den vanligaste 
(34,9 % av samtliga kassationer), att 
valkuverten saknade innehåll och där
näst att valsedlarna var märkta (12,4 % ) . 
En särskilt ifråga om poströsterna van
lig kasseringsorsak var, att valsedeln 
saknade giltigt namn; väljarna hade syn
barligen i dessa fall använt valsedlar 
från de valkretsar, inom vilka de be
fann sig vid röstandet. 

Den valkrets, som hade det största 
antalet kasserade valkuvert och valsed
lar, var Västmanlands södra med 1 058 
kassationer, närmast följd av Sevede och 
Tunaläns domsagas m. fl., Kalmar län 
med G89 och östra och Medelsta, Ble
kinge län med 607. 

En särställning i kassationshänseende 
intar de valsedlar, som avgivits inför 
röstmottagare och som kasserats utan att 

ytterkuverten blivit brutna (jämför 
ovan). Om dessa fall erhålles detaljerade 
uppgifter i nedanstående sammanställ
ning över antalet ytterkuvert, som obrut
na förklarats ogilla. 

Kassationsprocenten var i fråga om 
valsedlar, avgivna inför röstmottagare, 
åtskilligt större än beträffande sedlar, 
avgivna vid valförrättningarna. Av post
rösterna ogillades sålunda 1 976 (1127 
före och 849 efter kuvertens öppnande) 
eller 2,7 % av samtliga avgivna mot en
dast 0,5 % kasserade av i vallokaler av
givna röster. För 1950 års val var mot
svarande relativtal 3,1 och 0,4 %. 

Uppgifter om antalet kasserade valku
vert och valsedlar inom varje valdistrikt 
finnes tillgängliga i statistiska central
byrån i bilagorna till de av de röst
sammanräknande myndigheterna insän-

Ytterkuvert, som obrutna förklarats ogilla. 

Ytterkuvert, som kasserats på grund av innehållet. 
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da avskrifterna av röstsammanräknings-
protokollen. Uppgifterna häri överens
stämmer dock icke alltid med de av cen
tralbyrån redovisade siffrorna i tab. 3. 
Länsstyrelser och magistrater har näm
ligen förfarit ganska olika vid bedöman
det av, vad som i bilagorna bör redo
visas under rubriken »Ogilla valsedlar». 
Uppgifterna i tab.. 3 däremot är sam
manställda av centralbyrån med ledning 
av protokollstexterna och omfattar samt
liga kassationer (utom åsidolagda ytter-
kuvert). Någon justering av siffrorna för 
varje valdistrikt i enlighet härmed har 
icke varit möjlig. 

Överklagade val. Enligt 56 § i kommu
nala vallagen skall besvär över lands-
tingsmannaval anföras hos Konungen för 
att avgöras i regeringsrätten, över 1954 
års landstingsmarinaval anfördes besvär 
endast över valet i en valkrets, nämligen 
i Tveta, Vista och Mo domsagas med 
Gränna stad, vilket lämnades utan bifall. 

Landstingens sammansättning. Uppgif
ter angående antalet av de olika parti
erna valda landstingsmän meddelas för 
varje valkrets och landstingskommun 
samt för hela riket i tab. 3 och grundar 
sig på de vid röstsammanräkningarna 
förda protokollen. Partifördelningen ef
ter 1954 års val framgår av nedanståen
de sammanställning, i vilken även upp
gifter för år 1950 medtagits. På grund 
av de ovan relaterade, nya bestämmel
serna har från år 1950 det totala antalet 
valda landstingsmän, ökat med 173 eller 
med 14,3 %. 

Fördelningen av de valda landstings
männen på landsbygd och städer kan 
icke fullt tillförlitligt bestämmas i de 
valkretsar, som omfattar såväl landsbygd 
som stad (städer). De representanter 
inom dylika valkretsar, som är bosatta 
i stad har enligt anmärkning till tab. 3 
räknats till städerna. 

Av tablån framgår att socialdemokra
terna med 701 eller över hälften av samt
liga landstingsmän fortfarande är det 
ojämförligt starkaste partiet, medan det 
näst största, folkpartiet, har 277. På 
landsbygden intar dock bondeförbundet, 
liksom efter 1950 års val, andra platsen 
efter socialdemokraterna. Om man bort
ser från att den ovannämnda, betydande 
ökningen av totala antalet mandat till 
en del påverkat de valdas partifördel
ning har samtliga partier utom bonde
förbundet (som minskat med 25) ökat 
sin representation, högern mest med 90 
mandat och därnäst socialdemokraterna 
med 84. Folkpartiet ökade med 16 och 
kommunisterna med 8. Jämför man där
emot den faktiska mandatfördelningen 
år 1954 med det mandatantal, som varje 
parti skulle ha haft år 1950, om dess 
dåvarande representation ökats i samma 
proportion som totalantalet landstings
män blir högerns och kommunisternas 
ökning vid 1954 års val i stället respek
tive 76 och 6, medan minskning före
ligger för bondeförbundet med 56, för 
folkpartiet med 22 samt för socialdemo
kraterna med 4. 

Mandatfördelningen samt vinster och 
förluster jämfört med år 1950 inom oli-
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Fördelning på partier av de år 1954 till landstingen valda 
kvinnliga representanterna. 

ka landstingskommuner framgår av tab. 
K å sid. 39°. Socialdemokraterna utgör 
det största partiet i alla landstingskom
muner. De ha absolut majoritet i 13 
landstingskommuner, nämligen Uppsala, 
Södermanlands, Östergötlands, jMalmö-
hus, Värmlands, Örebro, Västmanlands, 
Kopparbergs, Västernorrlands, Jämt
lands, och Norrbottens län samt i Kal
mar läns norra och Gävleborgs läns 
landstingskommuner. 

Antalet valda kvinnor har sedan år 
1950 ökats med 42 eller från 85 till 127. 
Huru dessa fördelar sig på de olika par
tierna inom varje landstingskommun, 

framgår av ovanstående tabell. Motsva
rande uppgifter för varje valkrets åter
finnes i en förteckning, som duplicerad 
finnes tillgänglig hos statistiska cen
tralbyrån. De valda kvinnornas antal 
samt deras procentuella andel av samt
liga mandat inom de olika partierna vid 
de tre senaste landstingsmannavalen 
framgår av nedanstående sammanställ
ning. 

Huvudparten av de kvinnliga lands
tingsrepresentanterna tillhör socialdemo
kraterna, men även inom högern och 
folkpartiet är kvinnorna efter 1954 års 
val betydligt starkare representerade än 
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tidigare. Efter det senaste valet finnes 
också kvinnliga representanter i samt
liga landsting. Det största antalet finnes 
i Stockholms läns landsting med 10 och 
därnäst i Östergötlands och Värmlands 
läns landsting med 9 i vardera. Enligt 
samma regel som i anmärkningen till tab. 
3 föres 50 av de kvinnliga representan
terna till landsbygden och 77 till stä
derna. 

En jämförelse mellan partiernas ande
lar i väljarkåren och storleken av deras 
representation i landstingen framlägges 
här ovan. 

1954 för varje parti med en partifördel
ning, som beräknats i proportion till 
partiernas sammanräknade röstunderlag 
inom alla landstingskommuner — den 
s. k. riksproportionaliteten — befinnes 
socialdemokraterna, bondeförbundet och 
folkpartiet vara överrepresenterade med 
resp. 32, 9 och 5 mandat, medan högern 
och kommunisterna erhållit resp. 13 och 
33 mandat mindre än vad rösttalet i och 
för sig skulle berättigat dem till (Jämför 
sid. 33 i berättelsen för kommunala va
len år 1950). Detta framgår av följande 
detaljsiffror: 

Till skillnad mot tidigare landstings
val har i stället för D'Hondts fördelnings
regel, den s. k. jämkade uddatalsmetoden1 

använts vid uträknandet av mandatför
delningen vid 1954 års val. Liksom vid 
1952 års riksdagsmannaväl gällde även 
föribud mot användning av karteller. 
Jämför man det faktiska valresultatet år 

1 Vid mandatens fördelning beräknas jämfö
relsetalet för varje parti, så länge partiet ej fått 
någon plats, genom att partiets rösttal delas med 
1,4. Därefter erhålles jämförelsetalet varje gång 
genom at t dela rösttalet med ett tal, som är 1 
högre än det dubbla antalet partiet tilldelade 
platser (3, 5, 7 etc.). 

Av det föregående framgår, att antalet 
väljare, som står bakom varje lands
tingsman, är ganska varierande inom 
olika partier. Siffrorna längst ned på 
sidan gäller för 1954 års val. 

Kommunisterna, som senast år 1950 
på grund av den då tillämpade valkrets
indelningen intog en särdeles ogynn
sam ställning, behövde som synes fort
farande ungefär 2 1/2 gånger så många 
röster som de övriga partierna i genom
snitt per mandat. Socialdemokraterna 
och bondeförbundet vari förhållande till 
genomsnittet (2 121 per mandat) de mest 
gynnade. 
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III. Stadsfullmäktigvalen 

Materialet. Statistiken över stadsfull
mäktigvalen grundar sig på uppgifter, 
avgivna av de röstsammanräknande 
myndigheterna. Uppgifterna har lämnats 
å formulär, som finnes tillgängligt hos 
centralbyrån. För varje stad har sålunda 
uppgifter lämnats valkretsvis rörande an
talet i valet deltagande män och kvin
nor, antalet utfärdade röstlängdsutdrag 
(med undantag för Kalmar, där förteck
ning över röstlängdsutdrag förts gemen
samt för hela staden) och inför röstmot
tagare röstande personer, antalet avgiv
na valkuvert med resp. utan giltig val
sedel, antalet valda stadsfullmäktige, för
delade efter kön och politiska partier 
samt de vid valet förekommande parti
beteckningarna jämte deras rösttal. I 
fråga om de sex städer, som icke deltager 
i landsting, har avskrifter av de vid 
röstsammanräkningarna förda protokol
len erhållits jämte uppgifter om antalet 
i valet deltagande män och kvinnor i var
je valdistrikt, varigenom en redovisning 
för dessa städer kunnat framläggas även 
valdistriktsvis (tab. 5). 

Gällande bestämmelser angående stads
fullmäktigvalen. Genom den nya kommu
nallagen av den 18 december 1953 — 
som dock icke äger giltighet för Stock
holms stad — infördes enhetliga bestäm
melser för fullmäktige i städer, lands
kommuner och köpingar bl. a. beträffan
de antalet fullmäktige och kommunens 
eventuella indelning i valkretsar vid val 
av fullmäktige. 

Fullmäktige skall numera finnas i 
samtliga kommuner. Fullmäktiges antal 
bestämmes i förhållande till folkmäng
den sålunda, att 

kommun med: 
2 000 inv. el. därunder utser 15—30 

över 2 000 t. o. m. 5 000 inv. » 20—35 
» 5000 20000 » » 25-^0 
» 20 000 » 40000 » » 35—öOBamt 
» 40 000 invånare » 45—60. 

Inom dessa gränser äger sedan varje 
kommun att själv bestämma fullmäkti
ges antal. I Stockholms stad är antalet 
enligt särskilda bestämmelser 100. 

För val av fullmäktige skall kommun 
med mera än 40 000 invånare indelas i 
valkretsar. Tidigare var detta obligato
riskt i kommuner med mer än 10 000 
invånare. Är folkmängden mindre men 
överstiger 10 000 kan även valkretsin
delning ske, där så befinnes lämpligt. 
Även kommun med mindre folkmängd än 
10 000 kan, där synnerliga skäl förelig
ger, indelas i valkretsar. Valkretsindel
ning skall ske i proportion efter folk
mängden så, att varje krets utser minst 
tio, högst trettio fullmäktige. 

Val av stadsfullmäktige förrättas tred
je söndagen i september månad, alltså 
samtidigt med landstingsmannavalen. 
Stadsfullmäktige väljes för fyra år, räk
nat från den 1 januari året näst efter 
det, då valen skett. I Stockholm börjar 
dock tjänstgöringsåret för stadsfullmäk
tige redan den 15 oktober det år, valet 
ägt rum. Valen avser hela antalet full
mäktige. 

I fråga om rätten att rösta inför röst
mottagare, grunderna för röstsamman
räkningen m. m., varom samma bestäm
melser gäller som för landstingsmanna
valen, hänvisas till redogörelsen för 
dessa. 

Valkretsindelning. Uppgifter rörande 
städernas indelning i valkretsar medde
las i tab. 4. Hela antalet valkretsar utgör 
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Tab. G. Gruppering av städerna efter folkmängd och antal representanter, valda år 1954 
Grouping of towns by population and the number of representatives, elected in 1954 

204. Antalet odelade städer är 84. övriga 
49 städer fördelar sig efter antalet val
kretsar sålunda, att 32 städer är delade 
på två, 14 på tre, 2 på fyra samt Stock
holm på sex valkretsar. Borås och Öre
bro är delade på fyra valkretsar. De 14 
städer, som är delade på tre valkretsar 
är: Lidingö, Solna, Sundbyberg, Upp
sala, Norrköping, Jönköping, Karlskrona, 
Malmö, Hälsingborg, Göteborg, Mölndal, 
Uddevalla, Västerås och Skellefteå. 

I tab. G är städerna grupperade efter 
folkmängd och antal valda fullmäktige. 
Lägsta antalet fullmäktige, 20, har valts 
av samtliga fyra städer med mindre än 
2 000 invånare samt av Laholm, det högs
ta (utom 100 för Stockholm) eller 60 
har valts av Göteborg, Malmö, Norrkö
ping, Uppsala och Västerås. 

Röstberättigade. Uppgifter angående de 
röstberättigade med fördelning på män 
och kvinnor meddelas valkretsvis i tab. 

4. Beträffande rösträtten i övrigt hän
visas till den allmänna redogörelsen för 
den kommunala rösträtten. 

Deltagandet i valen. Beträffande anta
let i valen deltagande män och kvinnor 
finnes för varje valkrets uppgifter även 
meddelade i tab. 4. För de i landsting 
icke deltagande städerna lämnas dess
utom uppgifter för varje valdistrikt i tab. 
5. Sammanlagda antalet valdeltagare 
uppgick till 1921010 personer, varav 
912 529 män och 1008 481 kvinnor. I 
förhållande till antalet röstberättigade 
har 81,4 % av männen och 79,4 % av 
kvinnorna deltagit i valen. Motsvarande 
procenttal vid 1950 års val var 82,8, 
resp. 80,3. 

I nedanstående sammanställning med
delas en fördelning av städerna efter 
röstfrekvens med jämförelsetal även för 
valen åren 1946 och 1950. 

Livligaste valdeltagandet visar för 
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männen Kramfors (89,0 % ) , för kvin
norna Haparanda (92,2) och för båda 
könen tillsammans likaledes Kramfors 
(88,1 ). För såväl män som kvinnor var 
valdeltagandet lägst i Västervik (resp. 
65,3 och 59,0 %) . 

I de städer, som icke deltager i lands
ting var valdeltagandet för männen 81,7 
% och för kvinnorna 81,0 %, medan 
motsvarande relativtal för landstingsstä
derna uppgick till resp. 81,1 % och 
78,0 %. 

Röstlängdsutdrag, gällande för stads
fullmäktigval, utfärdades för 74 711 per
soner, vilket motsvarar 31,2 7 m av an
talet röstberättigade. Motsvarande tal år 
1950 var 73 549 och 32,2 7oo. 

Antalet poströstande vid stadsfullmäk
tigvalen var 61 443 mot 60 384 år 1950. 
Av de utfärdade röstlängdsutdragen kom 
således 82,2 % till användning (82,4 % 
år 1950). De poströstande utgjorde 25,7 7» 
av hela antalet röstberättigade och 
32,0 7oo av samtliga valdeltagare; motsva
rande promilletal år 1950 var resp. 26,5 
och 32,5. Poströsternas inverkan på man
datfördelningen vid stadsfullmäktigvalen 
har endast kunnat undersökas i fråga om 
de i landsting ej ingående städerna. I 
Stockholm och Norrköping vann högern 
en plats från socialdemokraterna och i 
Göteborg en från folkpartiet. Totalt vann 
högern som enda vinnande parti på 
grund av poströsterna sålunda tre man
dat. 

De godkända valsedlarnas fördelning 
på partier. I fråga om de städer, som ej 

deltager i landsting, meddelas i tab. 5 en 
redovisning för varje valdistrikt över an
talet godkända valsedlar med fördelning 
på de politiska partierna, medan i tab. 4 
dessa uppgifter lämnas endast för varje 
valkrets och stad i riket. 

De godkända valsedlarnas fördelning 
på politiska partier för samtliga städer 
i såväl absoluta som relativa tal fram
går av nedanstående tablå. Motsvarande 
uppgifter lämnas för år 1950 till jämfö
relse. 

Den relativa styrkan mellan partierna 
varierar, såsom framgår av tab. H, rätt 
avsevärt i städer av olika storleksord
ning. Socialdemokraterna har liksom ti
digare fortfarande sin starkaste ställning 
i de medelstora städerna (51—54 % av 
de avgivna rösterna). 

Antalet godkända poströster utgjorde 
vid 1954 års stadsfullmäktigval i de sex 
i landsting ej ingående städerna 26 263 
mot 25 590 år 1950. Deras fördelning på 
partier valkretsvis framgår av tab. 5. Av 
1954 års poströster erhöll högern 44,3 %, 
bondeförbundet 0,2 %, folkpartiet 31,2 
%, socialdemokraterna 22,6 %, kom
munisterna 1,5 % samt övriga 0,2 %. 
Motsvarande procenttal år 1950 var resp. 
38,5, 0,4, 34,4, 24,7, 1,9 och 0,3. Parti
fördelningen av poströster för de under 
landsting hörande städerna är icke känd. 
Totalt avgavs i dessa städer 35 180 god
kända poströster mot 33 842 år 1950. 

I de i tab. 4 under rubriken »övriga» 
upptagna valsedlarna ingår vänstersocia
listerna i Göteborg med 1571 röster. 
Återstoden avser dels opolitiska röster 
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Tab. H. De godkända valsedlarnas fördelning på partier vid stadsfullmäktigvalen 
åren 1954 och 1950 i städer av olika storleksordning 

Elections to town councils in towns of different sizes: valid voting papers by party 

under t. ex. part ibeteckningarna »Fö
retagare» i Eksjö med 306 röster, »Kom
munalt samarbete» i Visby med 246 rös
ter och »Fastighetsägarnas samlingslis
ta» i Sundsvall med 219 röster, dels rös
ter för vissa politiska samlingslistor, 
vanligen av borgerlig karaktär, (t. ex. i 
ös thammar, Mariefred och Marstrand), 
dels slutligen ströröster för partibeteck
ningar, l iknande de fem största part i-
-ernas. I gruppen »övriga» torde också 
ingå ströröster, som förväxlats av val
männen i de städer, där även landstings-
mannaval förrättats. Antalet fellagda sed
lar är därvid åtskilligt större, men en
ligt praxis ogillas sådana sedlar endast 
om de ej upptager något namn på valbar 
person. 

Partiernas framträdande inom valkret
sarna. Samverkan mellan partierna. I 
samtliga 204 stadsvalkretsar framträdde 
högern, folkpartiet och socialdemokra
terna (högern och folkpartiet dock un
der samlingslistor i Mariefred och Mar
s t rand) . Bortser man från stänkröster, 
framträdde bondeförbundet i 138 och 
kommunisterna i 166 valkretsar. Till 
skillnad mot 1950 och tidigare års full-
mäktigval förelåg vid 1954 års stadsfull
mäktigval förbud mot användning av 
kartell- och fraktionsbeteckningar på val
sedlarna. Möjligheterna till samverkan 
mellan partierna inskränkte sig därför 
till användningen av samlingslistor med 
någon mera allmän partibeteckning, vil
ket också skedde i några fall (se ovan) . 
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Valkuvert utan giltig valsedel. Uppgif
ter om antalet valkuvert utan giltig val
sedel finnes för varje valkrets och stad 
i tab. 4. Hela antalet utgjorde 9 654, var
av för i landsting ej ingående städer 
3 798 och för landstingsstäderna 5 856. 
Detta utgör i promille av hela antalet 
avgivna valkuvert resp. 5,0, 4,3 och 5,7. 

Av de personer, som röstade inför 
röstmottagare, fick 920 eller 15,0 °/M sina 
valsedlar kasserade, vilket är högt i jäm
förelse med siffran 5,0 °U för kassation 
av de vid valförrättningarna avgivna 
valsedlarna. Är 1950 var motsvarande 
kassationstal resp. 15,8 och 4,6 "A». 

överklagade val. över de år 1954 för
rättade stadsfullmäktigvalen anfördes be
svär i tre fall nämligen över samman
räkningen dels i Hälsingborgs stads and
ra och tredje valkretsar och dels i Lid
köpings stads andra valkrets samt över 
valet inom Stockholms stads tredje val
krets, vilka besvär i alla tre fallen läm
nades utan bifall. 

Valda stadsfullmäktige. Antalet vid 
1954 års stadsfullmäktigval inom varje 
valkrets och stad utsedda fullmäktige 
meddelas i tab. 4 med fördelning på män 
och kvinnor och med angivande av par
tiställningen. Nedanstående tablå utgör 
en sammanfattning för hela riket av an
talet stadsfullmäktige inom de olika par
tierna. Till jämförelse har även bifogats 
siffror utvisande stadsfullmäktigkorpo
rationernas sammansättning vid de båda 

närmast föregående stadsfullmäktigva
len. 

Hela antalet fullmäktige har, som sy
nes, sedan år 1950 endast ökats med 27. 
Antalet städer är oförändrat 133, var
för ökningen skett efter folkmängdsök
ning i vissa städer. De valdas procentu
ella fördelning på partier har förändrats 
på sätt som framgår av tablån. 

Partiernas representation växlar be
tydligt icke blott de särskilda städerna 
emellan utan även mellan städer av oli
ka storleksordning såsom framgår av tab. 
I. En jämförelse mellan denna tabell 
och tabell H visar att olikheterna i par
tifördelningen mellan städer av olika 
storlek i huvudsak är desamma för man
daten som för avgivna valsedlar. 

Partiställningen inom de särskilda stä
derna varierar avsevärt. Socialdemokra
terna är det största partiet i samtliga 
städer utom fyra. Av dessa fyra har hö
gern största mandatantalet i tre, näm
ligen i Djursholm, Lidingö samt Skanör 
med Falsterbo, medan i Marstrand folk
partiet och socialdemokraterna har sam
ma antal fullmäktige. Socialdemokrater
na har (motsvarande uppgifter för 1950 
års val angives inom parentes) majoritet 
i 69 (86) städer och har jämnt halva 
antalet fullmäktige i 11 (12); endast i 
1 (1) fall har högern stadsfullmäktigma
joritet, nämligen i Djursholm. 

Högern, folkpartiet och socialdemo
kraterna har representanter i fullmäktige 
i samtliga städer. Bondeförbundet är re-
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Tab. I. Antalet valda stadsfullmäktige, fördelade på partier i städer av olika 
storleksordning, år 1954 
Town councillors elected in towns of different sizes, by party 

presenterat i 41 städer, varav dock med 
endast 1—2 mandat i 28. De flesta re
presentanterna har bondeförbundet i 
Gränna med 6. Kommunisterna är ore
presenterade i 57 städer (i 72 städer år 
1950), hade 1—2 mandat i 53 och mer 
än 2 i de återstående 23 städerna, Det 
största antalet representanter har partiet 
i Kiruna (10) och Kramfors (9). 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. 4 
meddelas uppgifter rörande antalet inom 
varje valkrets och stad valda kvinnliga 
fullmäktige. Förteckningar över, huru 
dessa fördela sig på de olika part ierna, 
finnes tillgängliga hos statistiska central
byrån. Hela antalet kvinnliga stadsfull
mäktige utgjorde 670 eller 14,3 % av 
samtliga valda representanter. 

Relationen mellan antalet manliga och 
kvinnliga fullmäktige framgår av nedan
stående sammanställning för de senare 
årens val. 

Av tablån framgår att relativt sett den 
kvinnliga representationen i stadsfull
mäktige ökat betydligt vid senaste va
let, jämfört med valresultatet år 1950. 
Såsom tabell I visar är kvinnorna star-
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kast företrädda i de största städerna. 
Kvinnliga representanter finnes nu bland 
stadsfullmäktige i alla städer utom i 
Ljungby. 

Efter partiställningen fördelar sig de 
kvinnliga stadsfullmäktige på följande 
sätt: 

IV. Sammanfattande översikt av 1954 års val till de korporationer, 
som utse första kammaren 

För att lämna en enhetlig bild av valen 
år 1954 till de korporationer, som utse 
första kammaren, meddelas i det följan
de en sammanställning av en del siffror 
från landstingsmannavalen och stadsfull
mäktigvalen i de sex städer, som ej del
tager i landsting. Därjämte göres vissa 
jämförelser med 1952 års andrakammar-
val. 

Antalet röstberättigade vid de nu 
nämnda valen utgjorde 2 388107 män 
och 2 463 121 kvinnor eller tillsammans 
4 851 228 personer eller i tur och ord
ning 66,6, 68,3 och 67,5 % av resp. 
folkmängd i riket den 31 december 1953. 
Av männen deltogo inalles 1 925 746 i 
valen och av kvinnorna 1 911 641 eller 

tillsammans 3 837 387 personer. Valdelta
gandet vid de senaste kommunala valen 
och andrakammarvalen framgår av ne
danstående sammanställning. 

Av tablån framgår att valdeltagandet 
kraftigt ökat t. o. m. 1948 års riksdags-
mannaval men varit något mindre livligt 
vid de senaste valen. Tidigare har röst
frekvensen varit betydligt lägre vid de 
kommunala valen än vid andrakammar
valen. Den tidigare betydande skillna
den i röstfrekvensen mellan män och 
kvinnor har vid de senaste valen allt
mer minskats. 

Partifördelningen bland de röstande 
vid 1954 års landstingsmannaval och 
stadsfullmäktigvalen i de i landsting ej 
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deltagande städerna var enligt ovanstå
ende sammanställning. 

I tab. J har för varje landstingskom
mun och varje i landsting ej deltagande 
stad redovisats den relativa röstfördel
ningen på partier samt procentuell ök
ning eller minskning av rösttalen i för
hållande till 1950 års val. I samtliga län 
och särredovisade städer visar högern 
ökning, relativt störst i Jämtlands, Kris
tianstads, Kopparbergs och Värmlands 
län, och bondcförbundet minskning 
(bortsett från partiets obetydliga antal 
röster i de sex särredovisade städerna) 
kraftigast i Värmlands och Stockholms 
län. Socialdemokraterna utvisar en 
mindre nedgång i rösttal i 20 av de 25 
landstingskommunerna och i fem av de 
sex städerna. För folkpartiet och kom
munisterna fördela sig vinster och för
luster tämligen jämnt på de olika redo
visningsområdena i riket; dock obser
veras att kommunisternas rösttal ökat i 

alla de större städerna utom i Göteborg. 
En ytterligare bild av valutgången er

håller man genom studium av partiernas 
procentuella andel av väljarkåren, som i 
nedanstående tablå åskådliggöres för de 
senaste kommunala valen, särskilt för 
landsbygd och för städer. 

Av stort intresse torde det även vara 
att jämföra 1954 års val med riksdags-
mannavalet år 1952. Sammanställningen 
på sid. 37° visar partifördelningen i pro
cent vid de senaste kommunala valen 
och andrakammarvalen för hela riket. 

Tablåns siffror åskådliggöres av dia
gram 1, varav partiernas utveckling från 
1946 års val tydligare framgår. För för
ändringarna år 1954 i förhållande till 
1950 års val har tidigare redogjorts. En 
jämförelse med 1952 års andrakammar-
val utvisar en tydlig minskning i folk
partiets procentuella andel av väljarkå
ren och en ej lika kraftig minskning för 
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Tab. J. Landstingsmannavalen m. m . 1954 och 1950. Relativ partifördelning 

Elections to county councils, etc. Party affiliation 

Vid beräkningen av procentuell ökning eller 
minskning av rösttalen har hänsyn tagits till mellan 
valen inträffade överflyttningar dels mellan lands

tingskommunerna av större områden, dels från 
landstingskommuner till i landsting ej ingående 
städer. 
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bondeförbundet, medan de övriga part i
ernas andelar ökat något (socialdemo
kraterna och högern med 1,3 ck varde
r a ) . 

Ett annat sätt att jämföra senaste va
let med dels 1950 och dels 1952 års val 
är att sätta det faktiska rösttalet i rela
tion till det tal, som vederbörande part i 
skulle ha erhållit vid lika röstökning 
eller röstminskning för alla partier, över-
eller underskottet utvisar då partiets 
vinst eller förlust i procent. 

Då medelröstningen, resp. ökningen 
var jämförelsevis obetydlig ger över- och 
underskottstalen i stort sett samma bild 
som procenttalen i tab. J, då jämförelsen 
gäller siffrorna för 1950 års val. Vid 
jämförelsen med 1952 års val framträder 
i tablån särskilt högerns och kommunis
ternas uppgång samt folkpartiets tillba
kagång. 

För att erhålla en översikt över för
ändringarna i mandatfördelningen inom 
olika delar av riket redovisas i tab. K 
för varje landstingskommun och för var
je i landsting ej ingående stad det antal 

mandat, de olika partierna erhöll vid 
1954 års val, samt ökning eller minsk
ning från år 1950. Beträffande lands
tingskommunerna har mandatfördelning
en omnämnts å sid. 25°. 

I tab. L lämnas en översikt av parti
ställningen inom valkorporationerna till 
första kammaren efter 1954 års val, var
vid till jämförelse medtagits uppgifter 
om partiställningen efter 1950 års val. 
Gotlands läns landsting samt stadsfull
mäktige i Malmö, Norrköping, Hälsing
borg och Gävle äger ej i sin helhet del
taga i valen utan endast till ett redu
cerat antal. I RO § G mom. 7 stadgas 
nämligen, att om flera landstingsområ
den tillhör samma valkrets och i något 
av områdena landstingsmännens antal är 
större än som skolat utses, därest den 
för annat landstingsområde inom val
kretsen vid landstingsmannaval gällande 
grund blivit tillämpad, ej flera av lands
tingsmännen i förstnämnda område skall 
deltaga i valet av riksdagsmän än att 
valmännens antal svarar mot nyssnämn
da grund. På samma sätt gäller för i 

4—550061 
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Diagram. Partiernas procentuella andelar av väljarkåren vid valen åren 1946—1954 
Party affiliation at local elections and at elections for the Second Chamber of the Riksdag 
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Tab. K. Antal valda representanter samt ökning eller minskning från år 1950 inom 
samtliga landstingskommuner och i landsting ej ingående städer år 1954 
Elected representatives and increase or decrease on 1950 in county council communes and 
in six independent towns 
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Tab. L. Partiställningen inom valkorporationerna till första kammaren efter 
1954 och 1950 års kommunala val 
State of the parties in the electoral bodies for the First Chamber of the Riksdag after 
the communal elections in 1954 and 1950 

landsting ej deltagande stad, vilken iill-
hör samma valkrets som landstingsområ
de, att ej flera av stadsfullmäktige skall 
deltaga i valet av riksdagsmän än att 
valmännens antal efter folkmängden i 
staden svarar mot den beträffande lands-
tingsmannaval gällande grunden. Antalet 
förstakammar väljare har därför år 1954 
bestämts till för Gotlands län 17 samt 

för de nämnda fyra städerna resp. 42, 
19, 16 och 11. Vid utseendet av dessa 
förstakammarväljare tillämpas d'Hondts 
regel och partiställningen inom elektors
församlingarna har för dessa delar av 
förstakammarvalkretsarna i tab. L be
räknats under förutsättning att ingen 
samverkan mellan partierna skulle före
komma. 

V. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen 

Materialet. Den följande framställning
en rörande de under hösten år 1954 för
rättade kommunal- och municipalfull
mäktigvalen (i vissa fall omval år 1955) 
grundar sig på särskilda av den röst
sammanräknande myndigheten, vederbö

rande länsstyrelse, å fastställt formulär 
meddelade uppgifter. Samma formulär 
som för stadsfullmäktigvalen har an
vänts för dessa val. I fråga om varje 
kommun och municipalsamhälle, har 
uppgifter avlämnats rörande antalet i 
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valen deltagande män och kvinnor, an
talet utfärdade röstlängdsutdrag och an
talet röstande inför röstmottagare, an
talet avgivna valkuvert med, resp. utan 
godkänt innehåll, antalet valda fullmäk
tige, fördelade efter kön och politiska 
partier, samt de vid valen förekommande 
partibeteckningarna jämte deras rösttal. 

Fullmäktige valdes vid det senaste va
let i enlighet med den nya kommunal
lagen och lagen om införande av denna 
(S. F. S. n:r is 753—754/1953) i samtliga 
kommuner (landskommuner och kö
pingar) och municipalsamhällen, respek
tive 904 och 148. 

I tab. 6 redogöres länsvis för kommu
nalfullmäktigvalen och i tab. 8 lämnas 
motsvarande uppgifter för municipal-
samhällena. Valutgången i varje enskild 
storkommun framgår av tab. 7. Denna 
tabell innehåller för varje kommun 
uppgifter om antalet röstberättigade, i 
valet deltagande personer samt avgivna 
röster och valda fullmäktige med för
delning på partier. Ehuru valen år 1954 
liksom år 1950 var betydligt mera poli
tiskt inriktade än tidigare kommunal
fullmäktigval, 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 kom
mit till användning. Tab. 7 avser re
sultaten enligt de officiella röstsam
manräkningarna. Samlingslistor samt 
opolitiska listor har beträffande såväl 
röster som mandat förts under rubriken 
»övriga», varvid emellertid olika ingå
ende partibeteckningar angivits i not. 
Socialdemokrater och kommunister ha 
nästan undantagslöst framträtt med egna 
listor vid valen, varför gruppen »övriga» 
huvudsakligen inrymmer de borgerliga 
partierna. Under sådana förhållanden 
har det icke varit möjligt att redovisa 

länssiffror och rikssiffror för avgivna 
rösters fördelning på de olika part ierna, 
då dessa siffror icke skulle blivit jäm
förbara. Däremot har det ansetts före
ligga ett stort behov av att såvitt möj
ligt erhålla en fullständig fördelning av 
valda fullmäktige efter partiställning, 
varför uppgifter härom inskaffats till 
komplettering av de officiella röstsam
manräkningarna. Beträffande resultaten 
härav hänvisas till sid. 45° samt till 
tab. O. 

Gällande bestämmelser angående kom
munal- och municipalfullmäktigvalen. An
gående vissa för fullmäktigvalen enhet
liga bestämmelser såsom om antalet full
mäktige och valkretsindelningen hänvi
sas till den tidigare redogörelsen för 
stadsfullmäktigvalen. Dessa regler gäller 
även för municipalfullmäktigvalen vad 
angår antalet fullmäktige, medan där
emot vid dessa val indelning i valkret
sar icke i något fall är tillåten. 

Vid kommunalfullmäktigvalen bildar 
varje kommun i flertalet fall en valkrets. 
Vid 1954 års val uppdelades därjämte en
ligt nyssnämnda regler 21 kommuner i 
valkretsar, av vilka 15 kommuner är be
lägna i Norrland. Varje municipalsam-
hälle utgör vid val av municipalfullmäk-
tige ett valdistrikt; om munipalsamhälle 
helt sammanfaller med två eller flera 
valdistrikt vid val till andra kammaren, 
utgör dock varje sådant distrikt ett val
distrikt jämväl vid val av municipalfull-
mäktige. Om eljest delar av municipal-
samhälle ingår i olika valdistrikt vid val 
till andra kammaren, må länsstyrelsen, 
när skäl därtill finnes, förordna, att varje 
sådan del skall bilda eget valdistrikt vid 
val av municipalfullmäktige. 

Kommunal- och municipalfullmäktige 
väljes för fyra år, räknat från den 1 
januari året efter det valet skett, och 
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valet avser hela antalet fullmäktige. I 
fråga om rösträtt, valsätt och röstsam-
manräkningsmetod gäller enahanda be
stämmelser som beträffande övriga kom
munala val. Rösträttsåldern utgör följ
aktligen 21 år. 

Val av kommunalfullmäktige förrätta
des tredje söndagen i september månad, 
d. v. s. samtidigt med landstingsmanna-
valen, och val av municipalfullmäktige 
första söndagen i oktober månad. 

Röstberättigade. Uppgifter på antalet 
röstberättigade personer med fördelning 
på män och kvinnor lämnas länsvis för 
kommunalfullmäktigvalen i tab. 6 och 
för municipalfullmäktigvalen i tab. 8. 
Samma uppgifter för varje kommun fin
nes i tab. 7. 

Hela antalet vid kommunalfullmäktig
valen röstberättigade utgjorde enligt ta
bell 6 1 266 585 män och 1192 505 kvin
nor eller resp. 51,5 % och 48,5 % av 
samtliga, 2 459 090. Vid municipalfull
mäktigvalen röstberättigade män och 
kvinnor var resp. 54 725 (48,7 %) och 
57 761 (51,3 % ) . 

Deltagandet i valen. Med fördelning 
efter kön finns uppgifter härom för kom
munalfullmäktigvalen länsvis, resp. kom
munvis i tab. 6 och 7, för municipalfull
mäktigvalen länsvis i tab. 8. 

Hela antalet i kommunalfullmäktig
valen deltagande personer utgjorde 
1910 537, varav 1009 696 män och 
900 841 kvinnor. Detta motsvarar av an
talet'röstberättigade resp. 77,7, 79,7 och 
75,5 %, vilket obetydligt skiljer sig från 
samma uppgifter för landstingsmannava-
len på landsbygden. Vid 1950 års val var 
valdetagandet livligare, då motsvarande 
relativtal var resp. 79,2, 81,7 och 76,7 %. 
Av tab. 6 framgår, att av de olika länen 
Jönköpings län utvisar det livligaste val

deltagandet med 83,5 % och Koppar
bergs län det lägsta med 70,2 %. 

En fördelning av kommunerna efter 
röstfrekvens för dels män och dels kvin
nor finnes länsvis i tab. Af. Fördelningen 
är helt naturligt mycket mera koncentre
rad kring medelvärdet, än vad fallet är 
för valdeltagandet inom valdistrikten vid 
landstingsmannavalen (tab. C ) . Särskilt 
låga eller höga siffror i mycket små di
strikt kommer icke till synes med stor
kommunerna såsom enhet. 

Den högsta röstfrekvensen utvisade bå
de för männens och kvinnornas del Lim
mareds kommun med resp. 95,2 och 
92,7 %. Det lägsta valdeltagandet förelåg 
vid ett omval, där partierna framträdde 
med gemensam lista, i Söderala valkrets 
av Söderala kommun i Gävleborgs län 
med 18,3 % för männnen och 14,5 % 
för kvinnorna samt därnäst i Svanskogs 
kommun i Värmlands län med 36,6 % för 
männen och 30,8 % för kvinnorna. 

För kommunalfullmäktigvalen utfär
dades inalles 49 902 röstlähgdsutdrag. 
Antalet röstande inför röstmottagare ut
gjorde 37 390 eller 19,6 7oo av samtliga 
röstande mot 20,2 % vid 1950 års val. 

I municipalfullmäktigvalen har deltagit 
54 644 personer, varav 27 745 män och 
26 899 kvinnor. Detta innebär i jämfö
relse med kommunalfullmäktigvalen ett 
mycket lågt valdeltagande, nämligen 50,7 
och 46,6 % av de röstberättigade män
nen, resp. kvinnorna. Motsvarande frek
venstal vid 1950 års municipalfullmäk-
tigval var något högre, nämligen resp. 
56,7 % och 51,9 %. 

Delvis torde det låga valdeltagandet 
förklaras av frånvaron av den stimulans, 
som i fråga om kommunalfullmäktigva
len utövats av de samtidigt pågående 
landstingsmannavalen; tidigare, då även 
många kommunalfullmäktigval förrätta
des å annan dag än landstingsmannava-
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Tab. M. Kommunernas fördelning efter röstfrekvens vid kommunalfullmäktigvalen, 
länsvis, år 1954 
Elections to communal councils: communes by proportional number of votes cast, per county 

len, var valdeltagandet högre i kommu
ner med gemensam valdag än i övriga 
kommuner. 

Antalet utfärdade röstlängdsutdrag, 
gällande för municipalfullmäktigval, 
uppgfick till 1673. Inalles avgav 699 
personer eller 12,8 7« av samtliga delta
gare i dessa val sina röster inför röst
mottagare. 

Förekomsten av partier vid valen. Så
som förut nämnts var 1954 liksom 1950 års 
kommunalfullmäktigval betydligt mera 
politiskt inriktade än tidigare val. I fler
talet kommuner har part ierna framträtt 
med egna listor. Härvid är att märka, att 
förbud mot karteller år 1954 även gällde 
vid kommunalfullmäktigval. Dock har 

enligt uppgifterna från länsstyrelserna i 
ett ganska stort antal fall alla de borger
liga part ierna eller högern och folkpar
tiet framträtt med en gemensam sam
lingslista under någon allmänt formule
rad partibeteckning. I en del fall har 
förekommit partibeteckningar, angående 
vilka ej kan utrönas, vilket eller vilka 
part ier som åsyftas. De torde antingen 
vara helt opolitiska eller avse av ett eller 
flera part ier använda beteckningar, i vil
ka part inamnet icke ingår. Detaljerade 
uppgifter härom finnes länsvis i »An
märkningar till tab. 7». 

Av tab. N framgår, i vilken utsträck
ning de olika par t ierna framträtt med 
egna listor vid valet. För socialdemokra
ternas del framgår av tabellen, att dessa 
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Tab. N. Antal kommuner, i vilka vid kommunalfullmäktigvalen olika partibeteckningar 
förekommit, år 1954 
Communes with different party labels used in the elections to communal councils 

framträtt med egen lista i samtliga kom
muner utom två. I ett av dessa två fall 
samverkade (vid omval i Svanskogs kom
mun i Värmlands län) alla part ier utom 
kommunisterna med en samlingslista. 

Avgivna valsedlar. Enligt länsstyrelser
nas uppgifter avgavs inom hela riket vid 
kommunalfullmäktigvalen inalles 1 908 220 
valkuvert, varav 1 891 554 med och 16 666 
utan giltig valsedel. I promille kassera
des sålunda 8,7 mot 6,9 vid 1950 å rs 
val. Vid municipalfullmåktigvalen avgå-
vos 54 674 valkuvert, varav 54 393 med 
och 281 utan giltig valsedel; här kasse
rades 5,1 7«, mot 7,6 år 1950. 

Den bristande överensstämmelsen mel
lan antalet avgivna valkuvert och an

talet i valen deltagande personer ha r 
sin orsak i att de vid valen företagna 
avprickningarna i röstlängderna, på vil
ka uppgifterna rörande valdeltagandet 
grundar sig, i en del fall blivit felaktigt 
verkställda. 

Liksom vid stadsfullmäktigvalen har 
även vid fullmäktigvalen i landskommu
nerna ibland förekommit, att valsed
larna blivit förväxlade med valsedlar 
avseende de samtidigt pågående lands-
tingsmannavalen. Såsom förut framhål
lits, är förväxlingen icke i och för sig 
orsak till att valsedlarna kasseras. Ofta 
har dessa valsedlar dock blivit till ingen 
nytta, beroende antingen på att de ej 
upptagit namn på någon valbar person 
och därför måst förklaras ogilla, eller 
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på att partibeteckningarna vid de båda 
valen varit olika, varigenom de förväx
lade valsedlarna kommit att bilda en sär
skild grupp. 

I tab. 7 redovisas för varje kommun 
antalet avgivna valsedlar med fördel
ning på partier, i den mån partierna 
framträtt med egna listor. Såsom tidi
gare nämnts har dock icke samtliga rös
ter kunnat fördelas, varför länssummor 
icke utsatts i tabellen. Någon fördel
ning på part ier av valsedlarna för 
samtliga kommuner tillsammantagna 
kan sålunda icke angivas. För socialde
mokraterna och kommunisterna, vilka 
båda part ier i det övervägande antalet 
kommuner kunnat särredovisas, uppgick 
samtliga avgivna röster enligt tab. 7 till 
resp. 861 709 och 64 603 eller resp. 45,6 
och 3,4 % av samtliga. Såsom framgår av 
ovanstående är siffrorna dock säker
ligen något för låga. 

Valda fullmäktige. I tab. 6 redovisas 
antalet valda fullmäktige länsvis. För 
rikets samtliga kommuner uppgår hela 
antalet till 28 355. Tab. 7 innehåller upp
gifter för varje kommun om antal full
mäktige med fördelning på partier , så 
långt detta framgått av det från länssty
relserna inkomna materialet. De genor.i 
samlingslistor och opolitiska listor valda 
har icke kunnat hänföras till visst part i 
utan har redovisats under gruppen »öv
riga». 

För att i möjligaste mån erhålla en 
fullständig fördelning av antalet fullmäk
tige har, till komplettering av det offi
ciella materialet, från kommunalfullmäk
tiges ordförande i sådana kommuner (c:a 
180), där partiställningen varit oklar, 
begärts uppgifter om de valda full
mäktiges partifördelning. Därvid an
hölls i de utsända skrivelserna, att full
mäktig med känd partitillhörighet skulle 

hänföras till visst part i , oaktat veder
börande valts på till synes opolitisk lista. 
Med ledning av dessa insamlade upp
gifter har omfördelning kunnat verk
ställes på partier av huvudparten valda 
fullmäktige. Resultatet redovisas läns
vis med fördelning på män och kvinnor 
i tab. O. 

Som synes av tabellen har socialdemo
kraterna erhållit 12 391 fullmäktigplat-
ser eller 43,7 % av samtliga. Det näst 
socialdemokraterna starkast represente
rade partiet är bondeförbundet med 
6 444 platser eller 22,7 % av totalanta
let. Folkpartiets andel utgör 16,4 %, 
högerns 13,7 % och kommunisternas 
2,5 %. Det antal fullmäktige som icke 
kunnat fördelas på partier utgör 250, el
ler endast 0,9 % av samtliga fullmäktige. 
Här ingår bl. a. 49 fullmäktige, som in
valts under partibeteckningen »Frihet
liga kommunalfolket» och 8, som repre
senterar »Svenska landsbygdens sam
lingsparti». De förstnämnda torde kunna 
betecknas som syndikalister och de and
ra torde avse ett särskilt småbrukarpart i 
med år 1954 huvudsaklig förankring i 
mellersta Skåne. »Frihetliga kommunal
folket» förefinnes huvudsakligen i Kop
parbergs, Gävleborgs och Jämtlands län. 

I tab. P har samtliga kommuner för
delats efter majoritetsställlningen inom 
fullmäktige. Socialdemokraterna har ab
solut majoritet i 296 kommuner eller 
32,7 % av samtliga. Av de övriga part i 
erna har bondeförbundet ensamt majo
ritet i 29 kommunalfullmäktige, folkpar
tiet i 4 och högern i 1 (i Ljungbyholms 
kommun i Kalmar län, på grund av att de 
flesta av socialdemokraternas valsedlar 
kasserades). Socialdemokraterna inne
har jämnt hälften av fullmäktigplatserna 
i 26 kommuner och bondeförbundet har 
samma ställning i 8 kommuner. I 32 
kommuner har därjämte högern och folk-
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Tab. O. Antal valda fullmäktige fördelade på partier samt på män och kvinnor vid 
kommunalfullmäktifvalen år 1954 

Elections to communal councils: councillors elected according to party and sex 
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Tab. P. Partiställning inom kommunalfullmäktige efter 1954 års val 

State of the parties in communal councils after the elections in 1954 

a = majoritet, b = hälften av antalet fullmäktige 

partiet tillsammans majoritet och i 18 
kommunerna jämnt hälften av platserna. 

Av tabellen framgår även den bety
dande olikheten mellan olika län. Sär
skilt framträder socialdemokraternas 
starka ställning i norrlandslänen samt 
i Malmöhus och Värmlands län liksom 
bondeförbundets starkt markerade ställ
ning i Hallands län. 

Av hela antalet valda kommunalfull
mäktige utgöres 2 389 eller 8,4 % av 
kvinnor. Relationen mellan antalet man
liga och kvinnliga fullmäktige vid de 
från och med år 1930 förrättade valen 
framgår av vidstående sammanställ
ning. 

Antalet valda municipalfullmäktige ut

gjorde 2 756, varav 2 535 (92,0 %) män 
och 221 (8,0) kvinnor. 

Överklagade val. Över de år 1954 för
rättade kommunalfullmäktigvalen anför
des besvär hos regeringsrätten i 16 fall. 
Av sammanställningen på sid. 48° fram
går i vilken utsträckning kommunalfull
mäktigvalen blivit överklagade och vil
ken påföljd överklagandet haft. 
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I följande tablå redogöres för de fall, 
då nytt val ägt rum och för orsakerna 
till valets upphävande. 

Ändringar i de statistiska uppgif
terna, som blivit en följd av omvalen, har 
beaktats i tab. 6 och 7. 

över municipal} ullmäktigvalen an
förde., inga besvär. Då emellertid samt
liga valsedlar vid valet den 3 oktober 
1954 i östersidans m:e, Göteborgs och 
Bohus län förklarades ogiltiga, har nytt 
val utlyste och hållits den 13 mars 
1955. 

Av Kungl. Maj:t upphävda kommunalfullmäktigval. 

VI. Kyrkofullmäktigvalen 

Materialet. Liksom i fråga om stads-, 
kommunal- och municipalfullmäktigva-
len grundar sig statistiken rörande kyr
kofullmäktigvalen på särskilda uppgifter 
enligt samma formulär, som för dessa 
(jfr sid. 28°). Uppgifterna har medde
lats av den röstsammanräknande myn
digheten, som i stadsförsamling är magi
straten (valnämnden) och i församling, 
som består av enbart landsbygd eller 
av landsbygd och stad, vederbörande 
länsstyrelse. Dylika uppgifter har av
lämnats valkretsvis för alla församlingar 
och kyrkliga samfälligheter, vilka utsett 
fullmäktige. 

De olika församlingarna har efter va

lens politiska eller opolitiska karaktär 
uppdelats i tre grupper, benämnda I, II 
och III. Grupp I omfattar val med po
litiskt inslag, grupp II till synes opoli
tiska val med två eller flera kandidatlis
tor och grupp III val med endast en 
opolitisk lista eller samlingslista. 

Gällande bestämmelser angående kyr
kofullmäktigvalen. I församlingar eller 
kyrkliga samfälligheter med över 1 500 
invånare skall beslutanderätten uppdra
gas åt kyrkofullmäktige. Församlingar 
med lägre folkmängd äger rätt överlåta 
beslutanderätten åt fullmäktige. 
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Antalet fullmäktige i en församling är 
fastställt i förhållande till folkmängden 
efter följande grunder : 

För Stockholm gäller särskild lag, en
ligt vilken 

församling med 
10 000 inv. el. därunder utser 15—25 

över 10 000 t. o. m. 20 000 inv. » 20—30 
» 20 000 » 40 000 » » 25—35 samt 
»> 40 000 invånare » 30—40. 

För val av kyrkofullmäktige skall för
samling med mer än 10 000 invånare in
delas i valkretsar med minst tio, högst 
tjugo fullmäktige för varje valkrets efter 
folkmängdens storlek; vid val av full
mäktige för kyrklig samfällighet skall 
dock varje i samfälligheten ingående för
samling eller del av församling utgöra en 
valkrets, varvid mindre än tio fullmäk
tige kan väljas. Av de församlingar, som 
icke enbart utgör valkretsar i kyrklig 
samfällighet, samt med undantag för 
Stockholms stad, var 37 delade i två, 17 
i tre och 1 (överluleå) i fyra valkret
sar. 

I Stockholm skall valkretsindelning 
ske i församling med mer än trettio full
mäktige; sådan indelning ägde rum i 
sex församlingar, nämligen S:t Görans, 
Katarina och Brännkyrka i vardera tre 
samt Bromma, Oscars och Västerleds i 
vardera två valkretsar. 

Beträffande rösträtten gäller samma 
bestämmelser som i fråga om kommunal
fullmäktigvalen, dock att främmande 
trosbekännare och de som anmält sig 
till utträde ur svenska statskyrkan ej är 
röstberättigade vid kyrkofullmäktigval; 
ej heller äger medlem av icke-territoriell 
församling utöva rösträtt vid kyrkofull
mäktigval i annan församling. 

Val av kyrkofullmäktige förrättas tred
je söndagen i oktober månad. 

Antal församlingar med fullmäktige. 
Antalet församlingar, i vilka val av kyr
kofullmäktige förrättades år 1954, ut
gjorde 1 204 eller 47,3 % av hela anta
let territoriella församlingar i riket mot 
44,6 % år 1950. Karlskrona amiralitets
församling har därvid räknats såsom 
icke-territoriell församling. Antalet stads
församlingar med fullmäktige uppgick 
till 223 och antalet landsförsamlingar till 
981 eller resp. 87,8 och 42,8 % av samt
liga mot resp. 98,1 och 39,9 % år 1950 
Därvid är då medräknade sådana för
samlingar, som endast utgjort valkret
sar för val av fullmäktige i kyrkliga 
samfälligheter. 

Såsom framgår av tab. 9 och tab. Q 
tillämpas allmänt systemet med fullmäk
tige på landsbygden i Kalmar, Blekinge, 
Värmlands, Örebro och Kopparbergs län 
samt i hela Norrland. I Gotlands län har 
endast sex landsförsamlingar valt kyrko
fullmäktige. Antalet församlingar med 
obligatoriskt kyrkofullmäktigsystem var 
983 och antalet fakultativa församling
ar 221. Församlingar, vilkas folkmängd 
ej överstiger 1 500 personer och som till
hör någon kyrklig samfällighet med mer 
än 1 500 invånare, har i detta samman
hang räknats till församlingar med obli
gatoriskt fullmäktigsystem, då val av 
kyrkofullmäktige på grund av dylikt 
medlemskap faktiskt blivit en skyldig
het. Utan fullmäktige var 1 309 Jands-
och 31 stadsförsamlingar, oberäknat 
icke-territoriella församlingar. 

I 49 församlingar, för vilka redogöres 
i tab. 9, har dubbla uppsättningar full
mäktige valts; beträffande dessa är i den
na tabell endast inräknade uppgifterna 
för valen i primärförsamlingarna eller, 
där val till två samfälligheter ägt rum, 
i den mindre samfälligheten. 
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Tab. Q. Relativa deltagandet m. m. i kyrkofullmäktigvalen år 1954 
Elections to parish councils: proportional participation etc. 



51° 

Förekomsten av partidelning vid valen. 
En uppdelning av församlingarna på de 
förut (sid. 48) nämnda grupperna I— 
III meddelas i tab. 9, länsvis för lands
bygd och städer. 

I 41,7 °/o av de församlingar, som för
rättat kyrkofullmäktigval, hade valen po
litiskt inslag. I 6,5 % av församlingarna 
var valen politiska men med minst två 
listtyper för olika väljargrupper, medan 
i icke mindre än 51,8 % av församling
arna det fanns endast en opolitisk lista 
eller samlingslista. Motsvarande procent
tal vid 1950 års val var resp. 48,9, 5,1 
och 46,0. Valen var politiska i ej 
mindre än 62,2 % av stadsförsamling
arna, men endast i 37,1 % av lands
bygdsförsamlingarna. Av städerna var 
det huvudsakligen de mindre, som hade 
opolitiska val, men sådana förekom även 
i en del större städer, t. ex. Norrköping, 
Linköping, Kalmar och Örebro. I Stock
holm var partisplittringen liksom vid ti
digare val nästan lika stor som vid stads-
fullmäktigvalet. 

Röstberättigade. I tab. 9 lämnas upp
gifter på antalet röstberättigade perso
ner vid kyrkofullmäktigvalen med för
delning länsvis efter kön och med åt
skillnad mellan grupperna I, II och III. 

I de församlingar, där kyrkofullmäk
tigval förrättats, utgjorde hela antalet 
röstberättigade 2 071308 män och 
2165155 kvinnor eller tillsammans 
4 236 463 personer. Av dessa kommer på 
församlingarna i grupp I 2 814 448 per
soner eller 66,4 %, på församlingarna i 
grupp II 127 962 (3,0 %) och på för

samlingarna i grupp III 1 294 053 
(30,6 % ) . 

Antalet vid kyrkofullmäktigval röst
berättigade i procent av i röstlängderna 
upptagna personer utgjorde både för 
männen och för kvinnorna 96,4 %. 

Icke röstberättigade vid kyrkofullmäk
tigval i församlingar, där dylika val ägt 
rum, var 158 099 personer, varav 77 097 
män och 81 002 kvinnor. De som sak
nade rösträtt vid kyrkofullmäktigval var 
oftast även kommunalt diskvalificerade, 
nämligen 74,1 % av männen och 71,8 % 
av kvinnorna. 

Personer utan rösträtt vid kyrkofull
mäktigval påträffas mest i städerna, där 
de utgjorde 4,4 % av i röstlängderna 
upptagna personer mot 2,6 % på lands
bygden. Såsom framgår av nedanstående 
sammanställning hade ett relativt stort 
antal av nämnda personer i s täderna 
rösträtt vid övriga kommunala val, näm
ligen 31,2 % av männen och 32,4 % 
bland kvinnorna. 

Deltagandet i valen. Uppgifter om an
talet röstande med fördelning på män 
och kvinnor samt grupperna I—III läm
nas i tab. 9. Hela antalet i valen delta
gande personer utgjorde 625 530, varav 
313 456 (50,1 %) män och 312 074 
(49,9 %) kvinnor. Av dessa kom 540 459 
(86,4 %) på församlingarna i grupp I, 
13 350 (2,1 %) på grupp II och 71721 
(11,5 %) på grupp III. 

Av tab. Q framgår att de röstande i 
förhållande till antalet röstberättigade 
vid samtliga kyrkofullmäktigval utgjor-

Icke röstberättigade vid kyrkofullmäktigval. 
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de 14,8 %, därav för männen 15,1 % och 
för kvinnorna 14,4 %; år 1950, med nå
got livligare valdeltagande, var motsva
rande relativtal 18,8, 19,3 och 18,2 %. 
Valdeltagandet var större på landsbyg
den (16,9 %) än i städerna (13,0 % ) . 
Röstfrekvensen inom grupperna I—III 
framgår av tab. Q. 

Sammanlagt utfärdades 10 800 röst
längdsutdrag gällande för kyrkofullmäk-
tigval. Vid dessa röstade dock endast 
3 354 inför röstmottagare, d. v. s. 5,4 7M 
av samtliga i valen deltagande (år 1950 
4,9 •/»). 

Avgivna valsedlar. Antalet vid kyrko-
fullmäktigvalen avgivna valkuvert utgjor
de 625 740. Härav var 1 873 eller 3,0 7oo 
utan godkänt innehåll mot 2,9 7 oo v i d 
1950 års val. 

Valda fullmäktige. Uppgifter på anta
let valda kyrkofullmäktige finnes länsvis 
med fördelning efter kön samt på lands
bygd och städer i tab. 9. Totala antalet 
fullmäktige utgjorde 22 803, av vilka 
18 814 eller 82,5 % män och 3 989 eller 
17,5 % kvinnor. Motsvarande procenttal 
år 1950 var resp. 85,4 och 14,6. 

Av tab. Q framgår att kvinnorna är 
betydligt starkare representerade i kyr-
kofullmäktigförsamlingarna i städerna 
än på landsbygden. På 1 000 valda man
liga fullmäktige kommer i städernas kyr
kofullmäktige 321 kvinnor mot 167 i 
stadsfullmäktiginstitutionerna och på 
landsbygden 188 kvinnor i samtliga kyr
kofullmäktige mot 92 i kommunalfull
mäktigrepresentationerna. 

Inom grupp I har fördelning verk
ställts efter politiska part ier av fullmäk
tige med känd partifördelning, varvid 
icke medräknats Stockholms stad, för 
vilken uppgifter meddelas i tab. 9 och 

särskilt nedan. Av dessa inom grupp I 
fördelade har inalles 6 920 eller 70,5 % 
kunnat fördelas efter partier, medan 
2 893 (29,5 %) ej kunnat uppdelas. En
ligt tidigare erfarenheter torde bland de 
fullmäktige, vilkas partisamhörighet ej 
kunnat utrönas, de borgerliga part iernas 
representanter vara i majoritet. Någon 
jämförbarhet mellan nedan angivna re
lativtal kan därför icke anses föreligga. 
Nämnda 70,5 % fördelar sig med 9,9 % 
på högern, 8,7 % på bondeförbundet, 
8,2 % på folkpartiet, 40,4 % på social
demokraterna och 3,3 % på kommunis
terna. På landsbygden, där 2 003 full
mäktige eller 26,6 % av samtliga icke 
kunnat fördelas, uppgick högerns andel 
till 8,6 %, bondeförbundets till 11,1 %, 
folkpartiets till 8,0 %, socialdemokra
ternas till 42,7 % och kommunisternas 
till 3,0 %. Motsvarande relativtal för stä
derna (utom Stockholm), där 890 full
mäktige eller 39,1 % av hela antalet icke 
kunnat fördelas, utgjorde 14,4, 0,9, 9,1, 
32,4 och 4,1 %. I Stockholm stads samt
liga församlingar erhöll de borgerliga 
part ierna 63,1 %, socialdemokraterna 
30,4 % och kommunisterna 6,5 % av 
platserna. 

Överklagade val. Över kyrkofullmäk-
tigvalen anfördes hos regeringsrätten be
svär i tre fall, vilka alla ogillades. I ett 
av dessa fall, beträffande valet i västra 
valkretsen i Degerfors församling, Väs
terbottens län, hade emellertid klagan
den yrkat, att länsstyrelsens beslut att 
förklara valet ogiltigt på grund av fel
aktigt placerad valkretsbeteckning, måt
te upphävas och valet förklaras giltigt. 
Då till följd av länsstyrelsens fastställda 
beslut inga kyrkofullmäktige kunnat ut
ses, beordrade Kungl. Maj:t nytt val i 
valkretsen, som ägde rum den 16 januari 
1955. 
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Tab. 1. Kommunala rösträtten, länsvis, enligt de år 1954 upprättade röstlängderna 
Anm. Vid fördelning på landsbygd och städer har följts den indelning, som trädde i kraft den 1 januari 1955 
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Persons on the voting register 1954 at the communal elections, by county 
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Tab. 2. Rösträtten och valen till landstingen, valdistriktsvis, år 1954 

Elections to county councils by electoral district: number of electors and votes cast 

Anm. För de valdistrikt, som icke har samma be
nämning som vid 1950 års val, har inom parentes an
givits det eller de motsvarande valdistrikten år 1950. 
( + ) , resp. (—) efter valdistriktets namn angiver, att 
detta på grund av områdesreglering väsentligt ökats, 
resp. minskats i jämförelse med det likabenämnda 
distriktet år 1950. — Tabellens procenttal angiver an
talet i valet deltagande i % av röstberättigade män 
och kvinnor. Frekvenstal har icke uträknats, då antalet 
röstberättigade understiger 20; sådana fall har utmärkts 
genom at t i stället punkter blivit insatta i tabellen. — 

Den bristande överensstämmelsen för de särskilda val
kretsarna mellan valdeltagarnas antal enligt denna 
tabell och summan av godkända valsedlar och val
kuvert utan giltig valsedel enligt tab. 3 beror på ofull
ständiga eller felaktiga inprickningar i röstlängden. — 
Följande förkortningar har använts (utom vid angi
vandet av landstings- och storkommuner): d:a = dom
saga, h:d = härad, köp. = köping, kom. = kommun, 
m:e = municipalsamhälle, n:a = norra, s:a = södra, 
ö:a = östra, v:a = västra, mell. = mellersta. 
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TAB. 2 (forts.) ÖSTERGÖTLANDS LÄN 23 



24 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1954 



TAB. 2 (forts.) JÖNKÖPINGS LÄN 25 



26 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) JÖNKÖPINGS LÄN 27 



28 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) JÖNKÖPINGS LÄN 29 



30 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) KRONOBERGS LÄN 31 



32 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) KRONOBERGS LÄN 

7—550061 



34 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (for ts . ) KALMAR LÄN 35 



36 TAB. 2 ( for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) KALMAR LÄN 37 



38 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) KALMAR LÄN 39 



40 TAB. 2 ( for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) GOTLANDS LÄN 41 



42 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) BLEKINGE LÄN 43 



44 TAB. 2 ( for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) KRISTIANSTADS LÄN 45 



46 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) KRISTIANSTADS LÄN 47 



48 TAB. 2 ( for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) KRISTIANSTADS LÄN 49 

8—550061 



50 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) MALMÖHUS LÄN 51 



52 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1954 



TAB. 2 (for ts . ) MALMÖHUS LÄN 53 



54 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) MALMÖHUS LÄN 55 



56 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) MALMÖHUS LÄN 57 



58 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) HALLANDS LÄN 59 



60 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) HALLANDS LÄN 61 



62 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN 63 



64 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN 65 

9—550061 



66 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) ÄLVSBORGS LÄN 67 



68 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) ÄLVSBORGS LÄN 69 



70 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) ÄLVSBORGS LÄN 71 



72 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) ÄLVSBORGS LÄN 73 



74 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) ÄLVSBORGS LÄN 75 



76 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) SKARABORGS LÄN 77 



78 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) SKARABORGS LÄN 79 



80 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) SKARABORGS LÄN 81 

10—550061 



82 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1954 



TAB. 2 (forts.) VÄRMLANDS LÄN 83 



84 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄRMLANDS LÄN 85 



86 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) VÄRMLANDS LÄN 87 



88 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1954 



TAB. 2 (forts.) VÄRMLANDS LÄN 89 



90 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) ÖREBRO LÄN 91 



92 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) ÖREBRO LÄN 93 



94 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄSTMANLANDS LÄN 95 



96 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄSTMANLANDS LÄN 97 

11—550061 



98 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) KOPPARBERGS LÄN 99 



100 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) KOPPARBERGS LÄN 101 



102 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) KOPPARBERGS LÄN 103 



104 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) GÄVLEBORGS LÄN 105 



106 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) GÄVLEBORGS LÄN 107 



108 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) GÄVLEBORGS LÄN 109 



110 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄSTERNORRLANDS LÄN 111 



112 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄSTERNORRLANDS LÄN 113 

12—550061 



114 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄSTERNORRLANDS LÄN 115 



116 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄSTERNORRLANDS LÄN 117 



118 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) JÄMTLANDS LÄN 119 



120 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) JÄMTLANDS LÄN 121 



122 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄSTERBOTTENS LÄN 123 



124 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄSTERBOTTENS LÄN 125 



126 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (forts.) VÄSTERBOTTENS LÄN 127 



128 TAB. 2 (forts.) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) VÄSTERBOTTENS LÄN 129 

13--550061 



130 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) VÄSTERBOTTENS LÄN 131 



132 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 (for ts . ) NORRBOTTENS LÄN 133 



134 TAB. 2 ( for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) NORRBOTTENS LÄN 135 



136 TAB. 2 ( for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



TAB. 2 ( for ts . ) NORRBOTTENS LÄN 137 



138 TAB. 2 (for ts . ) RÖSTRÄTTEN OCH VALEN TILL LANDSTINGEN ÅR 1 9 5 4 



139 
Tab. 3. Valen till landstingen och antal valda representanter, valkretsvis, år 1954 
Elections to county councils: valid voting papers and councillors elected, by constituency 

Anm. Vid fördelningen på landsbygd och städer har följts den indel
ning som trädde i kraft den 1 januari 1955. — Bland valkuvert utan giltig 
valsedel ingå ej från röstmottagare inkomna ytterkuvert eller däri inne
liggande valkuvert, som obrutna lagts åsido såsom ogilla. — Representant, 

bosatt i stad som bildar valkrets tillsammans med landsbygd, har vid 
fördelningen på landsbygd och städer räknats till städerna. — Beträffande 
de valda kvinnornas partifördelning hänvisas till texttabell med kommen
tarer. — Angående använda förkortningar, se anm. till tab. 2. 
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152 

Tab. 4. Stadsfullmäktigvalen, valkretsvis, år 1954 
Anm. Den bristande överensstämmelsen för en del valkretsar mellan antalet i valet deltagande personer och 

packningar i röstlängderna. — Angående de kvinnliga fullmäktiges partifördelning hänvisas till upplysningar i 



153 

Elections to town councils, by constituency 
summan av godkända valsedlar och valkuvert utan giltig valsedel beror på ofullständiga eller felaktiga av-
textavdelningen (sid. 33). 



154 TAB. 4 (for ts . ) STADSFULLMÄKTIGVALEN, VALKRETSVIS, ÅR 1 9 5 4 



155 



156 TAB. 4 (forts.) STADSFULLMÄKTIGVALEN, VALKRETSVIS, ÅR 1954 



157 



158 TAB. 4 (for ts . ) STADSFULLMÄKTIGVALEN, VALKRETSVIS, ÅR 1 9 5 4 



159 



160 TAB. 4 (forts . ) STADSFULLMÄKTIGVALEN, VALKRETSVIS, ÅR 1 9 5 4 



161 

15—550061 



162 TAB. 4 (forts.) STADSFULLMÄKTIGVALEN, VALKRETSVIS, ÅR 1954 



163 



164 

Tab. 5. Stadsfullmäktigvalen i de städer, som ej deltaga i landsting, valdistriktsvis, år 1954 

Elections to certain town councils, by electoral district 



165 



166 TAB. 5 (forts.) STADSFULLMÄKTIGVALEN I STÄDER, SOM EJ DELTAGA I LANDSTING, 



VALDISTRIKTSVIS, ÅR 1954 167 



168 TAB. 5 (forts.) STADSFULLMÄKTIGVALEN I STÄDER, SOM EJ DELTAGA I LANDSTING, 



VALDISTRIKTSVIS, ÅR 1954 169 



170 TAB. 5 (forts.) STADSFULLMÄKTIGVALEN I STÄDER, SOM EJ DELTAGA I LANDSTING, 



VALDISTRIKTSVIS, ÅR 1954 171 



172 TAB. 5 (forts.) STADSFULLMÄKTIGVALEN I STÄDER, SOM EJ DELTAGA I LANDSTING, 



VALDISTRIKTSVIS, ÅR 1 9 5 4 173 



174 TAB. 5 (forts.) STADSFULLMÄKTIGVALEN I STÄDER, SOM EJ DELTAGA I LANDSTING, 



VALDISTRIKTSVIS, ÅR 1954 175 



176 

Tab. 6. Kommunalfullmäktigvalen, länsvis, år 1954 

Elections to communal councils, by county 



177 
Tab. 7. Kommunalfullmäktigvalen, kommunvis, år 1954 Elections to communal councils, by constituency 16—

550061 
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17—
550061 
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17†—
550061 
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199 



200 TAB. 7 (for ts . ) KOMMUNALFULLMÄKTIGVALEN, KOMMUNVIS, ÅR 1 9 5 4 

Anmärkningar till tab. 7 

(För dem som valts på allmänt rubricerade listor angives inom parentes, utan att de räknas ingå i någon 
kartell, deras olika partisamhörighet, när denna av sammanräkningsmyndigheten uppgivits på blanketten, 
med dessa förkortningar: hö = höger, bf = bondeförbundet, fp = folkpartiet, sd = socialdemokrater och 

km = kommunister) 

Stockholms län 
1 Samlingslistan 633, Medborger

lig samling 89. 
2 D:o resp. 18 och 3. 
3 Samlingslistan. 
4 Stocksund — ett villasamhälle. 
8 Salems sockens samlingslista. 
• Kommunalföreningen. 

Uppsala län 
1 Fria kommunala framstegspar

tiet. 
2 Olands samlingsparti. 
3 Frihetliga kommunalfolket. 
4 Kommunal samling. 

Östergötlands län 
1 Nykterhetsfolket. 

Jönköpings län 
1 Fram för samverkan 759, Sam

lingslista 152 och Bellö sam
lingslista 180. 

2 Samlingslistan 202, Hantverk 
och småindustri (fp) 121. 

3 Samlingslistan. 
4 Därav Samlingslistan 155. 
6 Kommunens väl. 
• Därav För kommunens bästa 

(hö + fp) 499 och Kvinnlig sam
ling 21. 

7 Samlingslistan (hö -f- fp). 
8 Därav Kulltorpslistan 66, Hil-

lerstorps-Kävsjölistan 279, Tö-
restorp- Österskog-Brännehylte-
listan 84 samt Kommunens väl 
473 (hö + fp). 

• Samhällsföreningens lista. 
10 De borgerliga. 
11 Därav Samlingslistan 539 (hö -f 

fp). 
12 Därav Samlingslistan 795 (hö -f 

bf + fp). 
13 Opolitisk samling. 
14 Därav Samlingslistan 74 (bf), 

Kommunal samlingslista 396 
(hö och opolitiska) samt Kris
ten samling 85 (fp). 

15 Därav För kommunens väl 456 
(hö -f bf -f fp + sd), Fröderyds-
bygdens samlingslista 123 (bf -f-
fp) och Samlingslistan 91 (hö + 
fp). 

14 För en sund kommunal politik. 
17 Hantverkare och småindustri-

idkare (fp). 

Kronobergs län 
1 Därav Landskommunens väl 

119. 
2 Landskommunens väl. 
8 För köpingens bästa 401, Fram 

för sparsamhet 182 och Radi
kala arbetare 60. 

4 D:o resp. 8, 4 och 1. 
5 Därav för Samarbete 394. 
6 Samarbete. 
7 Fria företagare. 
8 Kommunal Samling. 
9 Kommunalt samarbete. 

10 Därav Kommunal Samling 357. 
11 Därav Samlingslistan 51. 
12 Samlingslistan. 
13 Arbetare och Småbrukare. 
14 Skattebetalarna. 
" Därav Fram till val 527 och 

Hela samhällets bästa 31. 
14 Fram till val. 

Kalmar län 
1 Opolitiska kommunalfolket. 
1 Skärgården. 
3 Fackföreningsfolket. 
4 Arbetarnas enhetsparti. 
5 För kommunens bästa 221, För 

samhällets bästa 23. 
• För kommunens bästa. 

Blekinge län 
1 Skärgårdslistan. 

Kristianstads län 
1 Kommunens väl. 
2 Hantverkare och Näringsidkare 

148, Storkommunens Bästa 247. 
8 D:o resp. 2 och 3. 
4 Småbrukarna. 
5 Därav Samlingslistan 290. 
• Samlingslistan. 
7 Näringsidkare. 
8 Kommunens väl. 
• Kommunen över partierna. 

18 Centerpartiet 74, Demokratisk 
samling 64. 

11 Centerpartiet. 
12 Ungdomens väl. 
13 Därav Samlingslistan (hö -f fp) 

435. 
14 Samlingslistan. 
15 Åstorps kommunala valförbund. 

Malmöhus län 
1 Därav Kommunens väl (hö + 

bf) 578. 
2 Kommunens väl. 
3 Därav De borgerliga (hö + fp) 

456. 
4 De borgerliga. 
6 Därav Samlingslistan (hö + 

bf + fp) 614. 
6 Samlingslistan. 
7 Därav Samlingslistan (hö + 

bf + fp) 1 093. 
8 Därav Kommunens väl 541. 
• Kommunens väl. 

10 Därav Kommunens väl (hö 4-
bf + fp) 420. 

11 Därav För kommunen (hö-f-
fp) 266. 

12 För kommunen. 
13 Därav Samlingslistan (hö -f-

bf + fp) 150. 
14 Samlingslistan. 
, s Arbetarnas oppositionsparti. 
18 Därav Småbrukarna 129. 
17 Småbrukarna. 
18 Därav Kommunal samling (hö 

+ fp) 380. 
18 Kommunal samling. 
28 Därav De borgerliga (hö -f 

bf + fp) 751. 
21 De borgerliga. 
" Småbrukarna. 
28 Därav Fram till val (hö + bf -f 

fp) 1348. 
24 Fram till val. 
25 Kommunens väl. 
28 Svenska Landsbygdens Sam

lingsparti. 
27 Därav Borgerliga 28, Kommu

nens väl (hö + fp) 179. 
28 Därav Borgerliga 1, Kommu

nens väl 6. 
28 Östra Färs kvinnolista. 
38 Därav Svenska Landsbygdens 

Samlingsparti 90. 
81 Samlingslistan. 
82 För landsbygdens väl. 

Hallands län 
1 Därav För kommunens bästa 

(hö) 118 och Arbetarepartiet 
(sd + km) 150. 

2 För kommunens bästa 3, Arbe
tarepartiet 4. 

' Därav Fria listan 259. 
4 Fria listan. 
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6 Småbrukarlistan. 
• För kommunens väl. 
7 Därav Fria listan 213. 
8 Fria listan. 
» Därav För kommunens väl 301. 

10 Samlingslistan. 
11 Därav Företagarlistan 50. 
12 Företagarlistan. 
13 Fria listan-Fastighetsägarna 

218, Köpingens bästa 27. 
14 Fria listan etc. 
15 Därav Kommunens bästa 237. 
18 Kommunens bästa. 
17 Kommunal samling. 
18 Därav Samlingslistan 195. 
19 Samlingslistan. 
20 Därav För kommunens bästa 

261, Gemensamma listan 134. 
21 För kommunens bästa 6, Ge

mensamma listan 3. 
22 Därav Samlingslistan 388, Löf-

tadalens Folkparti 53. 
23 Samlingslistan 8, Löftadalens 

Folkparti 1. 
24 Därav Kommunens bästa 348. 
25 Kommunens bästa. 

Göteborgs och Bohus län 
1 För Samarbete 440, Arbetare, 

lön- och företagare 49. 
2 D:o resp. 10 och 1. 
3 För Kommunens bästa. 
4 Kommunala listan. 
5 Kommunens bästa. 
6 Villaägare och löntagare. 
' För Kommunens bästa 88, 

Kommunens framtid 206 och 
Kommunens väl 431. 

8 D:o resp. 2, 4 och 8. 
9 Därav Samlingspartiet 1 295 

och Samarbete 65. 
10 Samlingspartiet 16, Samarbete 1. 
11 För kommunens bästa. 
12 För Tuve kommuns bästa 242, 

Tuve kommunalförening 154. 
13 D:o resp. 4 och 3. 
14 Därav Kommunal Samling 217. 
13 Kommunal Samling. 
18 Samlingslistan. 
17 Kommunens bästa. 
18 Kommunens väl. 
19 Rönnängslistan 541, Rättvisa åt 

alla 147 och Kommunalt sam
arbete 76. 

20 D:o resp. 6, 2 och 1. 
21 Gullholmens bästa 193, Kom

munalt samarbete 571. 
22 D:o resp. 4 och 12. 
23 Enighet-Samarbete 205, Enig

het och sparsamhet 56, Kom
munalt samarbete 123, Kom
munala Samlingslistan 547 och 
Kommunal sparsamhet 182. 

21 D:o resp. 4, 1, 2, 10 och 3. 
23 Kommunens väl 89, Borgerlig 

Samlingslista 53, För Samhällets 

Framtid 377 och Grundsunds-
listan. 

23 D:o resp. 2, 1, 9 och 1. 
27 Kommunal rättvisa. 
28 Kommunens väl. 
29 Därav Fiskare 242, Samlings-

listan 150, Fram till val 221, 
Kommunal enhet 108. 

30 Sistnämnda 4 grupper resp. 6, 
4, 5 och 3. 

31 Därav Gravarnefiskare 105. 
32 Gravarnefiskare. 
33 Därav Partineutral Kommunal

politik 106. 
34 Partineutral Kommunalpolitik. 
35 Samlingslistan. 
36 Kommunens väl 252, Kommu

nens bästa 104, Samhällets väl 
123. 

37 D:o resp. 8, 4 och 4. 

Älvborgs län 
1 Samlingslistan 240, Kristna lin

jen 109. 
2 D:o resp. 4 och 2. 
8 Därav Samlingslistan 543, Kyr

kan och kommunen 33. 
4 Samlingslistan. 
5 För Kommunens Bästa 53. 
• Samlingslistan. 
7 För sund kommunalpolitik 263, 

Samhällets bästa 105. 
8 D:o resp. 6 och 2. 
9 Samlingslistan. 

10 Därav Fria gruppen 177. 
11 Fria gruppen. 
12 Arbetarnas enhetslista. 
13 Kommunal Samling. 
14 Frikyrkofolk. 
15 Därav Kommunens väl 338, 

Kommunal Sparsamhet 178, 
ödenäs samlingslista 168, Kom
munalt intresse 97 och Kom
munal samverkan 89. 

" För sistnämnda fem grupper 
resp. 9, 4, 4, 2 och 2. 

" Fram till val. 
18 Gäseneungdomen. 
19 Arbetare och småbrukare. 
20 Samlingslistan 245, Leve Israel 

24. 
21 Samlingslistan. 
22 Fram till val. 
23 Samhällets bästa. 
24 För Mjöbäck. 
25 Fria gruppen. 

Skaraborgs län 
1 Opolitisk kommunal framgång 

92, För kommunens väl 232. 
3 D:o resp. 1 och 3. 
3 Kommunala samlingslistan. 
4 Kommunens intresse 31, Utan 

personliga intressen 39. 
5 Utan personliga intressen. 

8 Kommunalt intresse. 
7 Därav Kommunalt Intresse 789. 
8 Lantbrukare 198, Opolitisk 

kommunal sparsamhet 164. 
9 D:o resp. 3 och 2. 

10 Samlingslistan. 
11 Kommunal samling. 
12 Opolitiska samlingslistan. 
13 Opolitiska samhällslistan. 
14 Samlingslistan. 
15 Därav Samlingslistan 673 (hö-j-

bf+fp). 
18 Samlingslistan. 
17 Kommunens väl 186. Kommu

nal valsamverkan 317. 
18 D:o resp. 3 och 6. 
19 Fritt val. 
20 Därav Kommunens väl 355, 

Kommunal rättvisa 371. 
21 Kommunens väl 3, Kommunal 

rättvisa 3. 
22 Därav Kommunal samverkan 

511. 
23 Kommunal samverkan. 
24 Kommunens väl. 
25 Kommunalsamverkan utan 

partilinjer. 
28 Därav Kommunalt samarbete 

100, Sund kommunalpolitik 91 
och Samling för framsteg och 
utveckling 55. ., 

27 För sistnämnda tre grupper 
resp. 4, 3 och 2. 

Värmlands län 
1 Därav För kommunens bästa 

372. 
2 För kommunens bästa. 
3 Kommunens framtid. 
4 Därav Sund Kommunalförvalt

ning 359 och Frihetliga Kom
munalfolket (syndikalister) 312. 

3 För de båda sistnämnda grup
perna 4 vardera. 

• För kommunens bästa. 
' Därav För klok kommunalpoli

tik 293. 
8 För klok kommunalpolitik. 
9 Liljedahlslistan. 

10 Samlingslistan (hö + bf -f fp + 
sd). 

11 Därav Skogs- och jordbrukare 
197. 

12 Skogs- och jordbrukare. 
13 För Silleruds bästa 32, De 

Borgerliga 35 samt Arbetare och 
småbrukare 68. 

14 För de tre sistnämnda grupperna 
resp. 1, 1 ooh 2. 

15 Därav För beslut under ansvar 
411, Samlingslistan 59 och Nytt 
vin i gamla läglar 23. 

18 För sistnämnda tre grupper 
resp. 7, 1 och 0. 

17 Därav Fram till val (hö -j- bf -f-
fp) 815. 
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11 Fram till val. 
" Därav Jordbrukare 250. 
10 Jordbrukare. 
11 Borgerliga. 

Örebro län 
1 Kommunal samling. 
2 De fria. 
3 Frihetliga kommunalfolket. 
4 Kommunal samling. 

Västmanlands län 
1 Fackkunskap i kommunalled

ningen 382, Fastighetsägarnas 
samverkan för köpingens bästa 
149. 

2 För de båda sistnämnda grup
perna resp. 3 och 1. 

•För Sura kommun. 

Kopparbergs län 
1 Fria gruppen 153, Kommunalt 

intresserade 123. 
2 D:o resp. 3 och 2. 
3 Samlingslistan (hö + fp). 
4 Frihetliga kommunalfolket (syn-

dikalister). 
5 Kommunal Samling. 
6 Därav Kommunal Samling 432. 
7 De borgerliga (hö + fp) 106, 

Arbetarpartiet-Småfolket 62. 
8 D:o resp. 2 och 1. 
9 Därav De borgerliga (hö + bf 

+ fp) 224. 
10 De borgerliga. 
11 Därav Kommunal Samling 145, 

Kristen Kommunal Samling 
151, Liberal Kommunal Sam
ling 52 och Idrottsintresserade 
116. 

12 För sistnämnda fyra grupper 
resp. 5, 5, 2 och 4. 

13 Kvinnor i Boda. 
14 Frihetliga kommunalfolket (syn-

dikalister). 
15 Orsa Västra. 
" Kommunal Samling. 
17 Fram till val 164, Kommunal 

Samling 87. 
18 D:o resp. 5 och 3. 
18 Därav Kommunal Samling 112, 

Samlingspartiet 227 och Sörom-
sjöns Samlingslistor 202. 

20 För sistnämnda tre grupper 
resp. 4, 8 och 8. 

21 Fram till val (hö + bf + fp) 
1069, Frihetliga kommunalfol
ket (syndikalister) 541. 

22 D:o resp. 17 och 9. 
23 Fram till val 104, De Moderata 

113 och Frihetliga kommunal
folket (syndikalister) 132. 

24 D:o resp. 3, 4 och 4. 
16 Samlingspartiet 64, Frihetliga 

kommunalfolket 162. 
28 D:o resp. 2 och 5. 

Gävleborgs län 
1 Nykterhetsfolket. 
2 Frihetliga kommunalfolket. 
3 Fria gruppen. 
4 Hille skattebetalare. 
5 Därav Kommunalt Intresserade 

103. 
6 Kommunalt Intresserade. 
7 Samlingslistan (fp -f bf + sd + 

km). 
8 Därav Kommunalt intresserade 

151. 
' Kommunalt intresserade. 

10 Hembygden 474, Frihetliga 
kommunalfolket 77. 

11 D:o resp. 8 och 1. 
11 Därav Frihetliga kommunalfol

ket 102. 
19 Frihetliga kommunalfolket. 
14 Järvsö skattebetalare. 

Västernorrlands län 
1 Kommunal hushållning. 
2 Friföretagarna. 
3 Frihetliga kommunalfolket. 
4 öarnas folk. 
3 Kommunens Bästa. 
• Kommunens väl. 
' Därav Jordbruk och arbete 203, 

Kommunens väl 31 och Kom
munal Framtid 112. 

8 För sistnämnda tre grupper 
resp. 5, 1 och 3. 

Jämtlands län 
1 Därav För sund och sparsam 

kommunalförvaltning 268. 
2 För sund och sparsam kommu

nalförvaltning. 
3 Bodsjö-Hstan. 
4 Hackas Delkommun 590, Kom

munens framtid 46. 
5 D:o resp. 11 och 1. 

• Samlingslistan 148, Arbetare
partiet 33. 

' D:o resp. 6 och 1. 
8 Kommunens väl. 
• Samlingslista 54, Arbetarepar

tiet 41. 
10 D:o resp. 2 och 1. 
11 För Åre socken. 
12 Därav För Undersåker 841. 
11 För TJndersåker. 
14 Kommunal samling 604, Kvarn-

sjölistan 51, Skålans samling 
115. 

15 D:o resp. 17, 1 och 3. 
18 Därav Kommunens Framtid 

142, Kommunens väl 94. 
17 Kommunens Framtid 3, Kom

munens väl 2. 
18 Frihetliga kommunalfolket 207, 

Kommunens väl 203. 
" D:o vardera 6. 
20 Frihetliga kommunalfolket 36, 

Nykterhetsfolket 22. 
21 Frihetliga kommunalfolket. 
22 Kommunens väl 329, Frihet

liga kommunalfolket 210. 
23 D:o resp. 7 och 4. 
24 Frihetliga kommunalfolket 44, 

Fackföreningsfolk 22. 
23 Kommunens väl. 
28 Arbetarepartiet-Frihetliga kom

munalfolket. 

Västerbottens län 
1 Köpingens bästa. 
2 Samlingslistan 89, För Holmöns 

bästa 50. 
3 D:o resp. 10 och 5. 
4 Därav För kommunens bästa 

(hö + bf + fp) 280. 
3 För kommunens bästa. 
" Samlingslistan 39, Frihetliga 

kommunalfolket 72 (29 + 43). 
7 Därav Frihetliga kommunal

folket 108. 
8 Frihetliga kommunalfolket. 
8 Därav Samarbete för Tärna 535. 

10 Samarbete för Tärna. 
11 Kommunens väl. 

Norrbottens län 
1 Arbetare och småbönder. 
8 Därav Samernas väl 47, För 

kommunens välfärd 45, För 
kommunens bästa 36 och Kom
munens väl 80. 

3 För de sistnämnda fyra grup
perna resp. 2, 2, 1 och 3. 
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Tab. 8. Municipalfullmäktigvalen, länsvis, 1954 

Elections to councils of »municipalsamhällen», by county 
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Tab. 9. Kyrkofullmäktigvalen, länsvis, år 1954. Elections to parish councils, by county 
Anm. Grupp I omfattar val med politiskt inslag, Grupp I I opolitiska val med två eller flera kandidatlistor, 
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grupp I I I val med endast en opolitisk lista eller samlingslista 
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I tab. 9 redovisade valkretsar 

Antal valda 
fullmäktige 

Södertälje förs. av Södertälje och östertälje 
kyrkl. samf. 22 

östertälje förs. av samma samf. 2 
Tveta förs 15 

Söderköpings Sankt Laurentii förs 20 
Skönberga förs 15 

Landeryds förs 15 
Vårdsbergs förs 15 

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

kyrkl. samf. 3 
Ledbergs förs 15 

Västerlösa förs 17 
Björkebergs förs. av Västerlösa och Björ

kebergs kyrkl. samf. 4 

Rappestads förs 15 
Vikingstads förs 15 
Sjögestads förs 15 

Stora Åby förs 15 
ödeshögs förs 20 

Vreta Klosters förs 25 
Stjärnorps förs. av Vreta Klosters och 

Stjärnorps förs. kyrkl. samf. 3 

Linköpings Domkyrkoförs 36 
S:t Lars förs 25 

Växjö förs 30 
öjaby förs 20 

Fridlevstads förs 20 
Sillhövda förs 20 

Knislinge förs 20 
Hjärsås förs 20 

Eldsberga förs 20 
Tönnersjö förs. av Eldsberga och Tönner-

sjö kyrkl. samf. 6 

Veinge förs 20 
Tjärby förs 16 

Laholms stadsf. 14 
Laholms landsf. 10 

Herrljunga förs 16 
Tarsleds förs. av Herrljunga och Tarsleds 

kyrkl. samf. 4 

I tab. 9 ej redovisade valkretsar 

Antal valda 
fullmäktige 

Södertälje förs. av Södertälje, östertälje 
och Tveta kyrkl. samf. 23 

östertälje förs. av samma samf. 2 
Tveta förs. av samma samf. 2 

Söderköpings Sankt Laurentii förs. av 
Söderköpings S:t Sauront ii 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
bergs kyrkl. samf. 11 

Rappestads förs. av Rappestads, Viking
stads och Sjögestads kyrkl. samf. 4 

Vikingstads förs. av samma samf. 7 
Sjögestads förs. av samma samf. 4 

Stora Åby förs. av Stora Aby och ödeshögs 
förs:rs kyrkl. samf. 6 

ödeshögs förs. av samma samf. 14 

Vreta Klosters förs. av Vreta Klosters och 
Stjärnorps förs:rs kyrkl. samf. 12 

Linköpings Domkyrkoförs. av Linköpings 
Domkyrko- och S:t Lars förs:rs kyrkl. 
samf. 19 

S:t Lars förs. av samma samf. 11 

Växjö förs. av Växjö och öjaby förs:rs 
kyrkl. samf. 23 

öjaby förs. av samma samf. 2 

Fridlevstads förs. av Fridlevstads-Sillhövda 
kyrkl. samf. 11 

Sillhövda förs. av samma samf. 9 

Knislinge förs. av Knislinge-Hjärsås kyrkl. 
samf. 9 

Hjärsås förs. av samma samf. 11 

Eldsberga förs. av Eldsberga och Tönnesjö 
kyrkl. samf. 9 

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

Tjärby förs. av samma samf. 5 

Laholms stadsf. av Laholms stads- och 
Iandsförs:rs kyrkl. samf. 14 

Laholms landsf. av samma samf. 10 

Herrljunga förs. av Herrljunga och Tars
leds kyrkl. samf. 16 
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I tab. 9 redovisade valkretsar 

Antal valda 
fullmäktige 

Borås Gustav Adolfs förs 25 
Borås Caroli förs 25 
Brämhults förs 15 

Ulricehamns förs 20 
Timmele förs 16 

Värnhems förs 15 
Istrums förs. av Värnhems, Istrums, Eggby, 

Öglunda och N. Lundby kyrkl. samf. . . . 3 
Eggby förs. av samma samf. 3 
öglunda förs. av samma samf. 2 
Norra Lundby förs. av samma samf. 4 

Sunne förs 15 
Västra Ämtervik 20 
ös t ra Ämtervik 15 

Kristinehamns förs 30 
Varnums förs 15 

Arvika östra förs 25 
Arvika västra förs 20 

Lindes förs 20 
Lindesbergs förs. av Lindes och Lindesbergs 

för:rs kyrkl. samf. 14 

Kung Karls förs 25 

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

samf. 5 

Byske förs 30 
FäUfors förs 20 

Borotea förs 21 
Risbäcks förs 5 

I tab. 9 ej redovisade valkretsar 

Antal valda 
fullmäktige 

Borås Gustav Adolfs förs. av Borås och 
Brämhults kyrkl. samf. 19 

Borås Caroli förs. av samma samf. 19 
Brämhults förs. av samma samf. 2 

Ulricehamns förs. av Ulricehamns och Tim
mele förs:rs kyrkl. samf. 17 

Timmele förs. av samma samf. 3 

Värnhems förs. av Värnhems, Istrums, 
Eggby, öglunda och N. Lundby kyrkl. 
samf. 6 

Sunne förs. av Sunne samt Västra och 
östra Ämterviks förs:rs kyrkl. samf. . . 30 

Västra Ämterviks förs. av samma samf. . 5 
östra Ämterviks förs. av samma samf.. . 5 

Kristinehamns förs. av Kristinehamns och 
Varnums förs:rs kyrkl. samf. 27 

Varnums förs. av samma samf. 5 

Arvika östra förs. av Arvika östra och 
västra förs:rs kyrkl. samf. 16 

Arvika västra förs. av samma samf. . . . . 9 

Lindes förs. av Lindes och Lindesbergs 
förs:rs kyrkl. samf. 11 

Kung Karls förs. av Torpa, Kung Karls, 
Kungs Barkarö och Björkskogs kyrkl. 
samf. 15 

Ockelbo förs. av Ockelbo och Amots förs:rs 
kyrkl. samf. 25 

Byske förs. av Byske-Fällfors förs:rs kyrkl. 
samf. 29 

Fällfors förs. av samma samf. 11 

Dorotea förs. av Dorotea-Risbäcks förs:rs 
kyrkl. samf. 20 
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