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Summary 

During the 1958 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 municipal communities, 
called »municipalsamhällen», and in parishes. 

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

In the elections of parish councillors, the ad
dition is made of everyone entitled to a communal 
vote, who belongs to any territorial parish of the 
Swedish State Church. 

The figures given below show the number of 
persons on the voting register in 1958, by those 
entitled, and not entitled, to a communal vote. 

In 1958 66,6 % of the population of the whole 
country were entitled to vote, 65,7 % of the men 
and 67,5 % of the women. 

In 1959 15 961 men and 14 532 women on the 
voting register were not entitled to vote as they 
were under wardship, while 63 774 men and 
58 596 women were not Swedish subjects. In 
total 3 % of all persons on the voting register are 
not entitled to vote (2,4 % in 1955). 

There are 25 county councils. All rural primary 
communes and all towns with the exception of 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Hälsingborg, 
Norrköping and Gävle are included here. County 
councillors are elected by means of proportional 
representation. All the county council electoral 
districts are divided into 167 constituencies, 57 
being rural constituencies and 43 urban con
stituencies, while 67 constituencies comprise both 
rural and urban areas. In each constituency, elec
tion is made of one councillor irrespective of the 
size of the population and of an additional coun
cillor for every beginning number of 5 000 of the 

population. The total number of councillors is 
elected for the period, 1st January 1959—31st 
December 1962. 

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

Rural Towns The whole 
districts country 

Males 1 008 115 533 657 1 541 772 
Females 904 580 560 329 1 464 909 
Both sexes 1 912 695 1 093 986 3 006 681 

79,0 % of all persons entitled to vote cast votes 
in the elections (80,9 % of the men and 77,2 % 
of the women), the voters in rural and urban 
areas voting very nearly in the same degree. 

Various arrangements have been made to 
facilitate voting in the elections. 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
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. 76 550 persons voted 
in this particular way in the county council elec
tions. 

According to the regulations party labels are to 
be stated on every voting paper. On the other 
hand, nothing further on the labels might indicate 
cooperation with another part or section of a party. 

The member of valid votes cast and member 
of seats obtained in the county council elections 
and the elections to the town councils in 1958 
have been already published in the first part of 
this account. As regards the elections to the town 
councils the results, however, were preliminary 
for which reason the final results will be given as 
follows. 
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Number of valid Seats 
votes cast obtained 

Conservatives 485 717 1 079 
Centre party 62 430 220 
(Agrarians) 
Liberals 361765 822 
Social.-Dem 969 455 2 429 
Communists 95 873 145 
Others 3 766 33 

Total 1 979 006 4 728 

Of the 1 406 county councillors and 4 728 town 
councillors, 133 respectively 683 were women. 

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

Population Number of 
Councillors 

with 2 000 inhabitants or less . . 15—30 
» 2 001— 5 000 » 20—35 
» 5001—20 000 » 2 5 - 4 0 
» 20 001—40 000 » 35—50 
» more than 40 000 inhabitants 45—60 

The city of Stockholm 100 

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

1179 818 men and 1 330 052 women were en
titled to vote in the town council elections in 1958. 
There were 950190 male voters and 1039 467 

female voters in the elections, or 80,5 % of the 
men entitled to vote and 78,2 % of the women. 

According to the new Communal Act of 18th 
December 1953, the election of the councils is 
compulsory in all rural and urban communes and 
also in the special built-up areas called »muni-
cipalsamhällen», municipal communities. There 
are 133 towns (unchanged since 1950), 899 rural 
communes and 90 municipal communities. 

There were 1 002 357 male and 900 009 female 
voters in the elections to the communal councils, 
which corresponds to 80,6 % of the men entitled 
to vote and to 76,7 % of the women. 

In all 28149 persons were elected to com
munal councils, 2 645 being women. 

15 316 men and 14 619 women voted in elec
tions to the councils of municipal communities, 
which was only 44,7 % of the men entitled to 
vote and 40,8 % of the women. There were in 
total 1 679 councillors elected to these councils, 
131 being women. 

The election of parish councils is compulsory 
in all territorial parishes with more than 1 500 
inhabitants; it is optional for the remaining 
parishes. There were 1 237 parishes, that elected 
parish councils, 966 being compulsory and 271 
optional. 

290 688 men and 296 719 women voted in 
parish council elections or 13,7 % of the men 
entitled to vote and 13,4 % of the women. There 
were 23 321 parish councillors elected, 4 713 being 
women. 



Inledning 

I första delen av redogörelsen för de 
kommunala valen hösten 1958 meddela
des, att i en senare del skulle framläggas 
dels tabeller rörande kommunal-, muni
cipal- och kyrkofullmäktigvalen, dels i 
en textavdelning utförligare kommenta
rer till samtliga kommunala val år 1958, 
alltså även till landstings- och stads
fullmäktigvalen. Denna del framlägges 
härmed. I en särskild tabell (tab. 5) 
meddelas även de slutgiltiga uppgifterna 
för stadsfullmäktigvalen efter nyvalet 
den 11 januari 1959 i Skellefteå stads 
västra valkrets, där septembervalet 1958 
efter besvär upphävdes av Kungl. Maj :t. 

I stort sett ha r berättelsens båda de
lar tillsammans samma omfattning som 
redogörelsen för kommunala valen år 
1954. Sålunda har även nu vid bearbet
ningen av uppgifterna till landstings-, 
stadsfullmäktig- och kommunalfullmäk

tigvalen de valda kvinnornas fördelning 
på part ier särskilt behandlats. Dessa 
fördelningar ha r emellertid av utrym
messkäl ej i sin helhet intagits i be
rättelsen men är tillgängliga i särskilda 
förteckningar hos statistiska central
byrån. 

Utöver det anförda har 1958 års upp
gifter angående valdeltagande och parti
fördelning vid landstingsvalen och vid 
stadsfullmäktigvalen i de sex städer, som 
ej deltager i landsting, för första gången 
även bearbetats inom olika grupper av 
församlingar, där grupperingen skett ef
ter befolkningens olika yrkes-(närings
grens-) fördelning samt efter bebyggel
sens tätortsgrad. Resultaten, som jäm
förts med motsvarande uppgifter från 
andrakammarvalen 1956 och 1958, fram
lägges i textavdelningen kap. VI. 



I . D e n k o m m u n a l a rösträtten 

Materialet. Statistiken över den kom
munala rösträtten enligt de år 1958 upp
rättade röstlängderna grundar sig pä 
uppgifter, som lämnats av valnämnder
nas ordförande på landsbygden samt 
magistrater och kommunalborgmästare i 
städerna (jfr Kungl. Maj:ts kungörelse 
nr 393/1938 i dess nu gällande lydelse 
nr 633/1954). För Stockholms stad gäl
ler särskilda bestämmelser. 

Rösträttsbestämmelser. Kommunal röst
rätt i allmänhet tillkommer envar inom 
kommunen mantalsskriven man eller 
kvinna, som är svensk undersåte samt 
senast under nästföregående kalenderår 
uppnått 21 å rs ålder, med undantag för 
den, som är förklarad, omyndig. Någon 
skiljaktighet mellan den kommunala och 
den politiska rösträtten föreligger nu
mera icke. 

Vid kyrkostämma och val av kyrko
fullmäktige tillkommer rösträtt envar, 
som är kommunalt röstberättigad, med 
undantag för främmande trosbekännare 
och för 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 ge
nom personlig inställelse eller i fråga 
om äkta makar, som båda är röstberätti
gade, medelst en för den ena av makar
na genom den andra maken avgiven 
s. k. valsedelsförsändelse. Bestämmelser
na härom gäller val av landstingsmän, 
stads-, kommunal-, municipal- och 
kyrkofullmäktige. De återfinnes i kom
munala vallagen av den 6 juni 1930 (en

ligt 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.) . 

I röstlängd upptagna personer. De år 
1958 upprättade röstlängderna upptager 
alla mantalsskrivna män och kvinnor, 
som under detta år uppnådde en ålder 
av minst 21 år (födda år 1937 eller ti
digare) . I dessa röstlängder, som har gil
tighet till dess nya längder upprättats 
år 1959, är särskilt angivet för de per
soner, som under år 1958 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 del I, tab. 1. 
Hela antalet utgjorde 2 546 096 män och 
2 617 616 kvinnor, summa 5 163 712 per
soner eller 69,8 % av rikets folkmängd 
den 31 december 1957. Vid närmast fö
regående kommunala val utgjorde mot
svarande summa 5 054 745 personer el
ler 70,3 % av folkmängden. Fördelning
en på landsbygd, landstingsstäder och 
övriga städer framgår av tablån överst på 
nästa sida. 

Vid jämförelse med motsvarande siff
ror vid 1954 års kommunala val har, i 
den mån så varit möjligt, här och i fort
sättningen talen för år 1954 korrigerats 
med hänsyn till under den mellanlig
gande tiden inträffade administrativa 
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förändringar beträffande fördelningen 
mellan landsbygd och städer. 

Ökningen av antalet i röstlängd upp
tagna personer sedan år 1954 utgör 
108 967 eller 2,2 %. För landsbygden fö
religger en minskning med 17 326 eller 
0,7 %, medan ökningen för landstings-
städerna utgör 6,2 % och för i landsting 
ej deltagande städer 3,7 %. 

Röstberättigade. I tab. 1 i del I med
delas uppgifter länsvis för landsbygd 
och städer rörande antalet vid kommu
nala val röstberättigade personer. Dessa 
uppgifter grundar sig på den år 1958 
upprättade röstlängden och avser dels 
antalet under samma år röstberättigade, 
dels antalet röstberättigade under år 
1959 intill t idpunkten för fastställandet 
av den under sistnämnda år upprättade 
röstlängden. Det framgår härav bl. a., 
att de i tab. 1 i del I meddelade siff
rorna icke kunnat korrigeras med hän
syn till dödsfall och utrikes omflyttning. 

Enligt nyssnämnda tabell var år 
1958 4 925 201 personer röstberättigade. 
Fr. o. m. den 1 januari 1959 tillkom 
85 648 personer så att antalet röstberät
tigade utgjorde 5 010 849. För åren 1958 
och 1959 motsvarade detta 95,4 resp. 
97,0 % av samtliga i röstlängderna upp
tagna personer. 

Översikten nederst på denna sida vi
sar fördelningen av de år 1958 röstbe
rättigade på landsbygd och i städer jäm
te motsvarande fördelning år 1954. 

Antalet röstberättigade har sedan år 
1954 ökats med 73 973 personer «ller 
1 ,5%; för landsbygden föreligger en 
minskning med 1,3 %, medan städerna 
utvisar en ökning med 4,4 %. 

Relationen mellan antalet manliga och 
kvinnliga röstberättigade framgår av 
följande tablå. Sedan 1950 har kvinnor
na varit underlägsna till antalet bland 
de röstberättigade på landsbygden i 
samtliga län. 

Såsom framgår av sammanställningen 
i nästa spalt är kvinnoöverskottet, ehuru 
mindre än år 1954, fortfarande betydan
de i Stockholms stad och i övriga stor
städer (år 1954 resp. 1 222 och 1 131 per 
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1 000 män) . I städer med mindre än 
10 000 invånare har överskottet även 
minskat sedan år 1954. 

Antalet röstberättigade personer vid 
1958 års landstingsmannaval redovisas 
valkrets- och valdistriktsvis i tab. 2 i 
del I medan motsvarande uppgifter för 
stadsfullmäktigvalen i de städer, som 
står utanför landstingen återfinnes i 
samma del i tab. 5. Sammanlagda anta
let överensstämmer med de vid kom
munala valen röstberättigade personerna 
enligt tab. 1 i del I. 

Icke röstberättigade. Uppgifter om to
tala antalet icke röstberättigade i 1958 
års röstlängder dels före, dels efter den 
1/1 1959 kan erhållas ur den i nästa 
spalt meddelade sammanställningen av 
rösträttsuppgifterna hos centralbyrån. 

För de år 1958 icke röstberättigade, 
inalles 149 710, finnes i tab. 1 del I upp
gifter länsvis med fördelning på kön 
samt på landsbygd och städer. 

Hela antalet icke röstberättigade i 1958 
års röstlängd, 152 863, utgör 3,0 % av 

alla i röstlängden upptagna mot 2,4 % 
år 1954. 

Såsom framgår av nedanstående 
sammanställning av de icke röstberätti
gade år 1959 är det vanligaste rösträtts
hindret främmande nationalitet, vilket 
diskvalificerar fyra femtedelar av samt
liga icke röstberättigade. Antalet utlän
ningar utan rösträtt har sedan år 1955 
ökat från 96 630 till 122 370. 

Av de icke röstberättigade är 41,4 % 
bosatta på landsbygden och 58,6 % i 
städerna. För dem, som på grund av ut
ländskt medborgarskap saknade rösträtt, 
är motsvarande relativtal 36,1 % och 
63,9 %, för de omyndigförklarade 62,6 % 
och 37,4 %. 

I fråga om den kyrkliga rösträtten 
hänvisas till tab. 4 samt kapitlet om 
kyrkofullmäktigvalen. 

Valdistriktsindelning. Antalet valdi
strikt vid 1958 års val i hela riket var 
6 096 varav på landsbygden 4 634 och 
i städerna 1 462. 
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Av ovanstående sammanställning 
framgår, huru uppdelningen i valdistrikt 
fortskridit under åren efter år 1946. 

Ökningen av totala antalet valdistrikt 
sedan år 1946 utgör 13,3 %. 

II . Landst ingsmannavalen 

Materialet. Statistiken rörande lands
tingsmannavalen grundar sig på dels de 
vid röstsammanräkningarna förda pro
tokollen, av vilka de röstsammanrak-
nande myndigheterna insänt avskrifter, 
dels särskilda uppgifter för varje val
distrikt om antalet i valen deltagande 
män och kvinnor, vilka uppgifter dessa 
myndigheter lämnat på formulär, som 
finnes tillgängliga hos centralbyrån. De 
inför röstmottagare avgivna ytterkuver-
ten har till allra största delen ställts till 
centralbyråns förfogande och blivit sta
tistiskt bearbetade. Detsamma gäller de 
i valdistrikten förda förteckningarna 
över ansökningar om röstlängdsutdrag 
och över utfärdade utdrag. 

I tab. 2 i del I publiceras uppgifter 
för varje valdistrikt rörande antalet röst
berättigade och antalet i valen deltagan
de personer samt de godkända valsed
larnas fördelning på partier. I tab. 3 i 
del I redogöres valkretsvis för antalet 
utfärdade röstlängdsutdrag, röstningen 
inför röstmottagare, antalet valkuvert 
utan giltig valsedel, valsedlarnas fördel
ning på partier samt antalet valda re

presentanter, fördelade på de olika par
tierna. Endast hela antalet valda kvinnor 
meddelas i denna tabell, medan fördel
ningen på de olika part ierna angives för 
varje landstingskommun i särskild text
tablå i föreliggande del (jfr sid. 23°). 

Gällande bestämmelser om valen. För 
val av landstingsledamöter indelas lands
tingskommunerna i valkretsar. För varje 
valkrets utses oavsett dess folkmängd en 
landstingsman och därutöver efter folk
mängden en ledamot för varje påbörjat 
tal av 5 000. Detta framgår av § 10 i 
lagen om landsting den 14 maj 1954 
(S. F. S. nr 319). 

Följande bestämmelser angående in
delningen i valkretsar 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 
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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. An
nan valkrets än den, vari två eller flera 
städer ingå, skall såvitt möjligt så utfor
mas att den kan omslutas med en sam
manhängande gränslinje». 

Från dessa huvudregler finnes följan
de undantag: 

»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 invåna
re» (§ 11 sista stycket). 

Därest det antal landstingsmän, som 
efter ovan angivna grunder skulle utses 
inom en landstingskommun icke uppgår 
till tjugo skall ett lägre tal än enligt § 10 
bestämmas såsom grund för rättigheten 
att efter folkmängden välja landstings
män, så att deras antal kommer att upp
gå till minst tjugo (§ 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. 

Vid 1958 års kommunala val var det 
enligt lagen den 28 mars 1958 (S. F . S. 
nr 139) icke tillåtet att utom partibe
teckningen använda kartell- och frak
tionsbeteckningar på valsedlarna. Mot
svarande bestämmelse gällde också vid 
1954 års val. 

Sammanräkning av de avgivna rös
terna verkställes för valkrets, som består 
av enbart landsbygd eller av landsbygd 
och stad, av länsstyrelse, för stad, som 
bildar egen valkrets, av magistraten 
(valnämnden) och för flerstadsvalkrets 
av magistraten (valnämnden) i den folk
rikaste staden. 

Valkretsindelning. Vid kommunala va
len år 1958 grundade sig valkretsindel
ningen liksom vid valen år 1954 på de 
ovan relaterade bestämmelserna angå
ende valkretsarnas utformning. I förhål
lande till indelningen år 1954 ändrades 
valkretsindelningen i endast två lands
tingskommuner, nämligen i Uppsala län 
och Västerbottens län. I Uppsala län 
överfördes sålunda Norra Hagunda kom
mun till mellersta valkretsen från södra 
valkretsen. I Västerbottens län bildades 
en särskild valkrets för Skellefteå stad. 
För valkretsindelningen vid 1954 års 
kommunala val hänvisas till sid. 7° och 
8° i centralbyråns redogörelse Kom
munala valen år 1954. 

Antalet land stings valkretsar utgjorde 
vid 1958 års kommunala val 167 mot 
166 år 1954 och 193 år 1950. Nedgången 
från år 1950 till 1954 var en följd av 
bestämmelserna i den nya landstings
lagen, som syftar till större och folkri-
kare valkretsar än förut. Antalet lands
bygdsvalkretsar vid senaste valet ut-
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gjorde 57, stadsvalkretsarna var 43, me
dan 67 valkretsar bestod av landsbygd 
och stad (städer) i förening. Av nedan
stående tablå framgår förändringarna i 
valkretsarnas sammansättning sedan år 
1946. Därvid har till städerna räknats 
även de kommuner, som först med in
gången av resp. år 1947, 1951 och 1955 
erhöll stadsrättigheter. 

Jämfört med valkretsindelningen år 
1954 har sålunda en valkrets tillkommit. 
Från 1950 års val till valet år 1954 ägde 
en betydande minskning rum i antalet 
landsbygds- och flerstadsvalkretsar. Sam
tidigt förenades i ökad utsträckning 
landsbygd och städer i valkretsar. Detta 
berodde på att gällande bestämmelser 
medgiver full frihet för stads förenande 
med landsbygd, då staden ej kan bilda 
valkrets ensam. Även eljest kan stad in
gå med landsbygd i en valkrets, om sär
skilda skäl finnes. Den tidigare bestäm
melsen att för bildandet av sådana val
kretsar krävdes synnerliga skäl mildra
des genom lagändring år 1945 till att 
avse endast särskilda skäl. Huru utveck
lingen för städerna härvid gestaltat sig 
framgår av följande tablå. 

De 4 flerstadsvalkretsarna vid 1958 
års val omfattade 11 städer, varav 2 val
kretsar med vardera två städer samt de 
båda övriga med resp. tre och fyra stä
der. 

Valkretsarnas omfattning framgår av 
tab. 2—3 i del I. Av förspalten i tab. 3 
kan direkt 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 67 
valkretsar, som består av landsbygd och 
stad i förening, räknats till landsbygden. 

Inom 19 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 10 valkretsarna med mindre än 
sju landstingsmän utgöres av dels sex 
valkretsar (fyra städer och två domsa
gor) med endast fem landstingsmän, dels 
fyra landsbygdsvalkretsar med 6 lands
tingsman. I samtliga tre valkretsar inom 
Gotlands län har liksom tidigare den 
vanliga relationen mellan folkmängd och 
antal landstingsmän frångåtts, enär i an
nat fall antalet landstingsmän för hela 
landstingskommunen icke skulle uppgått 
till 20. Visby stads valkrets har därför 
valt sju landstingsmän, fastän staden en
dast har drygt 15 000 inv., och de båda 
landstingsvalkretsarna med mindre ä» 
25 000 inv. vardera 8 landstingsmän. Be
träffande folkmängden inom valkretsar
na torde böra påpekas at t det är invå
narantalet vid årsskiftet före det lagtima 
landstinget året före valåret, som skall 
vara bestämmande; vid 1958 års lands-
tingsmannaval sålunda folkmängden den 
31/12 1956. 

Landstingskommunernas områden 
överensstämmer med länens utom för 
Kalmar län, som är uppdelat på Kalmar 
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Tab. A. Valkretsarnas fördelning efter folkmängd och antal valda landstingsmän, år 1958 

Constituencies, by population and number of county councillors elected 

läns norra «eh södra landstingskommu
ner, varjämte i en del län vissa större 
städer icke i n ^ r i landstingskommu
nerna. Städer som icke deltager i lands
ting är Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Norrköping, Hälsingborg och Gävle. 

Röstberättigade. Antalet Vid 1958 års 
landstingsmannaval röstberättigade män 
och 'kvinnor inom varje valdistrikt, val
krets och landstingskommun framgår av 
tab. 2 i d e l I. 

KFågöt Kjmval i anledning av överkla
gade val har icke ägt rum. Antalet röst
berättigade överensstämmer med upp
gifterna i tab . -1 i del I 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 i del I. Den bristande överens
stämmelsen för en del valkretsar mellan 
dessa uppgifter och summan av antalet 
godkända valsedlar samt antalet valku
vert utan- giltig valsedel enligt tab. 3 i 
del I har sin orsak i att de vid valen 
företagna avprickningarna i röstlängder
na i en del fall blivit ofullständigt eller 
felaktigt verkställda. 

Vid 1958 års landstingsmannaval ut-
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gjorde hela antalet i -valet deltagande 
personer 3 006 681. Av dessa var 1 912 695 
bosatta på landsbygden och 1 093 986 i 
städerna. Efter kön fördelade sig valdel
tagarna såsom framgår av följande tablå. 

Jämfört med år 1954 har vid förelig
gande val en ökning ägt rum i antalet 
röstande med 54 301 eller 1,8 %. 

Valdeltagarprocenten ökades vid 1958 
års landstingsval till 79,0 från 78,5 år 
1954. Av nedanstående tablå framgår, 
med landsbygd och städer tagna var för 
sig och med män och kvinnor åtskilda, 
hu r valdeltagandet gestaltade sig vid 
landstingsmannavalen åren 1946—1958 
och vid andrakammarvalen åren 1948— 
1958. 

Sammanställningen visar bl. a. en fort
löpande minskning i valdeltagandet un
der perioden 1948-—1954, medan siffror
na för valdeltagandet vid de senaste va
len endast företer små skiljaktigheter. 
Det procentuella valdeltagandet för kvin
norna har de senaste valen varit en
dast 3—4 enheter mindre än för männen, 
medan skillnaden tidigare uppgick till 
tio enheter och mera. Procenttalen för 

junivalen 1958 är något för låga beroen
de på att valdagen inföll senare än eljest 
vid andrakammarval, varför dödlighe
tens inverkan på de ur 1957 års röst
längder framräknade siffrorna blivit 
större än normalt. 

I tab. B finnes uppgifter om röstfre
kvensen inom varje landstingskommun. 
Valdeltagandet har jämfört med 1954 
varit livligare i 17 landstingskommuner 
och mindre livligt i 7 sådana kommu
ner. Största ökningen uppvisar Kalmar 
läns norra landstingskommun och största 
minskningen Norrbottens län. 

Hur valkretsarna fördelar sig med 
hänsyn till röstfrekvensen framgår av 
tablån längst ned på nästa sida. 

På landsbygden hade Oxie och Skytts 
domsagas valkrets i Malmöhus län det 
livligaste valdeltagandet för männens del 
med 87,6 % och för kvinnornas del Rön
nebergs, Onsjö och Harjagers domsagas 
valkrets i samma län med 85,3 %. Den 
stadsvalkrets, vilken både för männen 
och kvinnorna utvisar de högsta fre
kvenstalen är Lunds stad med 87,5, re
spektive 84,7 %. Det lägsta valdeltagan
det förekom, vad landsbygden beträffar, 
för männen i Gällivare landskommuns 
valkrets i Norrbottens län med 65,9 % 
och för kvinnorna i Ovansiljans domsa
gas valkrets i Kopparbergs län med 
60,0 %. Av städerna hade Kiruna stad 
för båda könen de lägsta siffrorna med 
66,5 och 65,6 %. 
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Tab. B. Valdeltagandet i % av antalet röstberättigade inom olika landstingskommuner, år 1958 
Voters as a % of the number of persons entitled to vote in different county council communes 

En fördelning av valdistrikten inom 
varje landstingskommun redovisas i tab. 
C. I en del mycket små valdistrikt har 
valdeltagandet varit synnerligen livligt, 

i några fall 100 %. Det lägsta valdelta
gandet på landsbygden återfinnes för 
männen i Karesuando-Könkämävuoma 
distrikt med 22,7 % och för kvinnorna 



Tab. C. Valdistriktens fördelning efter röstfrekvens inom olika landstingskommuner, år 1958 

Electoral districts by proportional number of votes cast in different county council communes 

11º 
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i Strimasunds valdistrikt i Tärna kom
mun med 25,0 %. Bland städerna upp
visar Kattuvuoma distrikt i Kiruna stad 
det lägsta procenttalet för männen med 
37,2 och Rensjöns distrikt i samma stad 
det lägsta procenttalet för kvinnorna 
med 34,4. För hela riket har dessutom 
framräknats följande relativa fördelning 
av valdistrikten efter röstfrekvens (mot
svarande procenttal för år 1954 inom 
parentes) . 

Valdeltagandet belyses ytterligare i ne
danstående tablå genom median- och 
kvartilvärdena för de i tab. C redovisa
de fördelningarna. Härvid gäller att en 
fjärdedel av valdistrikten faller under 
nedre kvartilvärdet, hälften under me
dianvärdet o. s. v. Differensen mellan 
kvartilvärdena, kvartilavståndet, inom 
vilket rymmes 50 % av valdistrikten, kan 
tjäna som mått på spridningen inom för
delningarna. Av tablån framgår bl. a., 
att en röstfrekvens inom gränserna 75,0 
och 86,4 % för männens vidkommande 
samt 71,1 och 82,9 % för kvinnorna fö
rekommit vid 1958 års landstingsval i 
halva antalet valdistrikt, medan av åter
stående valdistrikt en fjärdedel ligger 
under och en fjärdedel över dessa grän
ser. 

Röstning inför röstmottagare. År 1958 
tillämpades det ovan under »Rösträtts
bestämmelser» omnämnda poströstnings
förfarandet för femte gången vid lands-
tingsmannaval. Enligt gällande bestäm
melser kan röstning valdagen äga rum 
på postanstalt. Rätt till röstrting 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 
de på grund av tjänsteutövning icke kan 
rösta på valdagen; i dessa fall får val
sedel inom riket avlämnas på postan
stalt samt utom riket på svensk beskick
ning eller svenskt konsulat. År 1948 till
kom ytterligare en bestämmelse om rätt 
för person, som vårdas å sjukvårdsan
stalt inom riket, vid vilken postanstalt 
finnes inrättad, att på valdagen där av
lämna valsedel, även om sjukvårdsan
stalten är belägen inom den ort, där 
vederbörande är uppförd i röstlängden 
(S .F . S. nr 198/1948). Då postanstalter 
finnes permanent inrättade endast vid 
ett fåtal sjukvårdsanstalter, har general
poststyrelsen såväl vid andrakammarval 
som 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 i del 
I. Av efterföljande tablå framgår, i vil
ken utsträckning poströstningsförfaran-
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det utnyttjats från år 1942, då det in
fördes och fram t. o. m. det senaste 
valet. 

Såsom framgår av tablån har poströst
ning vid 1958 års septemberval skett i 
ungefär samma omfattning som vid 1954, 
1952 och 1950 års val, medan siffrorna i 
jämförelse med nyvalen 1958 och även 
med andrakammarvalen år 1956 visar 
nedgång. Av de utfärdade röstlängdsut
dragen har vid alla de senaste valen om
kring 80 % kommit till användning. De 
landstingsvalkretsar, som vid 1958 års 
landstingsmannaval uppvisade det störs
ta antalet poströster, var Uppsala med 
1 763, Lunds med 1 352 och Örebro med 
1 222. 

Antalet röstande på sjukvårdsanstalter 
inom riket har erhållits från de uppgif
ter som medicinalstyrelsen införskaffat 
för inrikesdepartementets räkning. Anta
let röstande på beskickning och konsu
lat har erhållits ur den förteckning, som 
överståthållarämbetet fört över från ut
rikes ort inkomna ytterkuvert. De er

hållna uppgifterna är sammanställda i 
nedanstående tablå jämte motsvarande 
siffror för 1954 och 1956 års val samt 
för 1958 års nyval den 1 juni. 

På sjukvårdsanstalter fanns vid 1958 
års kommunala val inrättade 17 fasta 
postanstalter, vid vilka avlämnades 831 
röster. Tillfälliga postanstalter anord
nades av generalpoststyrelsen vid 399 
sjukvårdsanstalter, och vid dessa avläm
nades 6 393 röster. Hela antalet inom 
sjukvårdsanstalterna röstande personer 
utgjorde sålunda 7 227 eller 6,9 % av 
samtliga röstande inför röstmottagare 
(11 411 poströster eller 11,5 % år 1954). 
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Bland de olika sjukvårdsanstalterna upp
visar Vasa sjukhus i Göteborg det högsta 
antalet röstande med 244, följt av Sab
batsbergs sjukhus i Stockholm med 171. 
Vid 15 av de tillfälligt inrättade postan
stalterna avlämnades ingen 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 sjukvårdspersonal 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 2 252 röster eller 2,1 % av 
samtliga inför röstmottagare avgivna 
röster. 

Utöver uppgifter om utfärdade röst
längdsutdrag innehåller de i § 36 mom. 
3 kommunala vallagen omnämnda för
teckningarna även uppgifter om icke be
viljade ansökningar om röstlängdsut
drag. I tillgängliga förteckningar upp
tagna fall av icke beviljade ansökningar 
har i ovanstående sammanställning för
delats efter hinder för utfärdande av 
begärt röstlängdsutdrag. Därvid har un
der städerna inräknats även de i lands
ting ej ingående städerna. 

Som tablån visar var absolut sett det 
vanligaste hindret att sökanden ej var 
upptagen i röstlängden för valdistriktet 
och därnäst att ansökan ej var bevitt
nad. Det förstnämnda hindret uppvisar 
mycket stark ökning i jämförelse med 
tidigare val. 

Beträffande röstning före valdagen 
har uppgifter erhållits från ytterkuver
ten genom de av röstmottagarna åsatta 
datumstämplarna. I nedanstående sam
manställning har samtliga till central-
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byrån inkomna, före valdagen avlämna
de ytterkuvert (även för Stockholms 
stad) fördelats efter hinder för röstning 
på valdagen. 

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 
närmare valdagen. I berättelser före 
1954 såväl över kommunala valen som 
över riksdagsmannavalen, har redovisats 
antalet utdrag utfärdade under olika 
tidsperioder före valdagen ävensom i 
vad mån utdraget utnyttjats vid valen. 
(Jämför t. ex. berättelsen rörande riks
dagsmannavalen åren 1945—1948, sid. 
34*.) Då de därvid framkomna relatio
nerna förändrar sig ganska obetydligt 
från val till val, har någon motsvarande 
undersökning icke företagits vare sig 
för 1950, 1954 eller 1958 års val. De ti
digare framkomna resultaten ger vid 
handen, att i allmänhet tre femtedelar 
till fyra femtedelar av samtliga röst
längdsutdrag utfärdas under veckan när
mast före valen, samt att procentuella 
antalet vid valen utnyttjade utdrag i 
stort sett ökar, ju närmare valdagen tid
punkten för utdragets utfärdande ligger. 

Det på ytterkuvertet tecknade röst
längdsutdraget innehåller även uppgift 

om födelseår. Någon fördelning efter fö
delseår och kön av röstande inför röst
mottagare ha r centralbyrån icke gjort på 
basis av uppgifterna för 1958 års kom
munala val utan hänvisar till motsvaran
de fördelning efter nyvalen den 1 juni 
1958 i del II av berättelsen till Riksdags
mannavalen 1957—1958, sid. 31. 

De godkända valsedlarnas fördelning 
på partier. I tab. 2 i del I meddelas för 
varje valdistrikt, kommun, valkrets och 
landstingskommun uppgifter om antalet 
vid 1958 års landstingsmannaval avgiv
na godkända valsedlar med fördelning 
på de olika politiska partierna. Dessa 
uppgifter har hämtats från de vid röst
sammanräkningarna förda protokollen. 
Därvid har i tabellen använts vedertag
na, korta beteckningar för de fem större 
partierna, vilkas officiella benämningar 
är »Högerpartiet», »Centerpartiet Bon
deförbundet», »Folkpartiet», »Arbetar
partiet-Socialdemokraterna» och »Kom
munistiska partiet». 

Inalles avgavs 2 993 386 godkända val
sedlar. I nedanstående översikt förelig
ger en jämförelse med partifördelningen 
vid 1954 års landstingsmannaval. 

Av översikten framgår att högern och 
centerpartiet ökat och de övriga partier
na minskat sina rösttal i jämförelse med 
1954 års landstingsmannaval. Högern är 
nu det näst största partiet efter att ha 
ökat med 119 807 röster eller 27,9 % 
och har nu 18,4 % av samtliga röster. 
Centerpartiet utvisar en ökning med 
103168 röster eller 26,3 % och har nu 

Vid landstingsmannavalen avgivna godkända valsedlar: 
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Tab. D. Relativ fördelning på partier av de godkända valsedlarna (utom poströster) 
på landsbygden och i städerna inom olika landstingskommuner, åren 1958 och 1954 

Valid voting papers, by party in rural and urban areas in different county council communes, 
in 1958 and 1954 

Anm. H = högern, C = centerpartiet (bondeför
bundet), F=folkpartiet, Sd = socialdemokraterna, 
K = kommunisterna och Ö = övriga 

Not. H = Conservatives. C = Centre Party 
(Agrarians), F = Liberals, Sd = Social Democrates, 
K = Communists, Ö = Others 
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Tab. E. Relativ fördelning på partier av inför röstmottagare avgivna godkända valsedlar 
inom olika landstingskommuner, år 1958 
Valid voting papers registered by the Returning Officer, by party in county council communes 

16,5 % av rösterna. Folkpartiet fick vid
kännas en förlust av 144 418 röster, 
d. v. s. en fjärdedel av rösttalet år 1954. 
Partiets andel av samtliga röster har 
minskat från 19,6 % år 1954 till 14,4 °fo 
nu. Det ojämförligt starkaste partiet är 
fortfarande socialdemokraterna med 
47,3 % av rösterna. Kommunisterna har 
minskat med 17 204 röster eller 14,3 % 
och har nu 3,4 % av de godkända val
sedlarna. 

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 
landstingskommun för de båda senaste 

landstingsmannavalen, varvid i fråga 
om 1954 års val hänsyn tagits till under 
mellantiden inträffade administrativa 
förändringar. Den relativa röstfördel
ningen för landsbygd och städer tillsam
mantagna inom varje landstingskommun 
framgår av tab. A på sid. 4" i del I. 

För underlättande av jämförelser med 
andrakammarvalen, vid vilka Älvsborgs 
län är uppdelat på två valkretsar (norra 
och södra) , har centralbyrån gjort en 
motsvarande uppdelning av valdistrik
ten vid landstingsmannavalet. Därvid 
har Gäsene kommun i Borås domsaga i 
enlighet med indelningen vid andrakam-
marval hänförts till norra kretsen. Borås 
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domsaga i övrigt räknas till södra kret
sen. Vid en sådan uppdelning skulle de 
godkända valsedlarna (utom poströster
na) avgivna den 21 sept. 1958 fördela 
sig på sätt som framgår av tablån nedan. 
För jämförelse ges motsvarande siffror 
från valen till andra kammaren 1/6 1958. 

Antalet godkända poströster och deras 
relativa fördelning på part ier framgår 
för de olika landstingskommunerna av 
tab. E. Liksom vid valet 1954 har fram
för allt högern men även folkpartiet 
högre andel av poströsterna än av val-
manskåren i dess helhet. På mandatför
delningen inverkade poströsterna i 8 
landstingskommuner; högern vann ge
nom dessa 10 mandat. Centerpartiet för
lorade 4 mandat, socialdemokraterna 5 
och kommunisterna 1 mandat, medan 
folkpartiet vann 1 mandat i Göteborgs 
och Bohus läns landstingskommun men 
förlorade 1 i Kopparbergs län. 

I tab. F jämföres partifördelningen 
vid 1954 och 1958 års landstingsmanna-
val och stadsfullmäktigval i städer, som 
ej ingår i landsting, samt partifördel
ningen vid 1956 års andrakammarval. 
För 1954 och 1956 års val ha r i denna 
tabell en omräkning skett med iaktta
gande av administrativa förändringar. 

Då fördelningen av 1956 års poströster 
på landsbygd och städer icke föreligger, 
har för möjliggörande av jämförelse 
poströsterna för alla tre valåren redovi
sats särskilt. 

I en översikt av 1958 års val till de 
korporationer, som utser första kamma
ren, på sid. 1° och följande i del I, har 
gjorts en ytterligare analys av valresul
tatet för landstingsmannavalen samt för 
stadsfullmäktigvalen i de städer, som ej 
deltager i landsting. 

Liksom vid valen 1950 och 1954 var 
även vid 1958 års landstingsmannaval 
förekomsten av part ier inom de olika 
valkretsarna mycket enhetlig. I de 124 
landsbygdsvalkretsarna var alla de fem 
större part ierna företrädda. Inom stads
valkretsarna avgavs inga röster för cen
terpartiet i Sandvikens och Kiruna val
kretsar. Antalet för centerpartiet avgiv
na röster var mindre än 20 i två stads
valkretsar och för kommunisterna mind
re än 20 i fem landsbygdsvalkretsar och 
i en stadsvalkrets. 

Absoluta tal, som visar hur part iernas 
styrka gestaltade sig i de olika valkret
sarna, finnes i tab. 2 och 3 i del I. So
cialdemokraterna var vid 1958 års val 
det starkaste partiet i 153 valkretsar, 
centerpartiet i 12 och högern i 2. År 
1954 var motsvarande antal för social
demokraterna 158, centerpartiet (då 
bondeförbundet) 6 samt för högern och 
folkpartiet vardera 1. Absolut majoritet 
hade socialdemokraterna vid det senaste 
valet i 67 av de 167 valkretsarna (år 
1954 i 69 av 166), medan övriga partier 
ej uppnådde absolut majoritet i någon 
valkrets. 

Under rubriken »övriga» är i tab. 2 
och 3 i del I uppförda 1 329 valsedlar. 
Härmed avses dels valsedlar under di
verse andra partibeteckningar än de 
fem större partiernas, dels ströröster med 
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Tab. F. Partifördelningen vid 1954, 1956 och 1958 års val 

Party affiliation by the elections in 1954, 1956 and 1958 
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partibeteckningar likartade med de stör
re partiernas, som inom valkretsen före
kommit som mindre grupper, utan att 
öva inflytande på valet (t. ex. »Högern» 
i stället för »Högerpartiet» och »Social
demokraterna» i stället för »Arbetarpar
tiet-Socialdemokraterna». 

Valkuvert utan giltig valsedel. Uppgif
ter om antalet valkuvert utan giltig val
sedel vid 1958 års landstingsmannaval 
lämnas i tab. 3 i del I. Dessa uppgifter 
grundar sig på de siffror, som anges i 
tabellbilagorna till de av de röstsamman
räknande myndigheterna insända avskrif
terna av röstsammanräkningsprotokol-
len. Uppgifterna häri överensstämmer 
dock icke helt med de i nedanstående 
sammanställning över valkuvert utan gil
tig valsedel redovisade. Länsstyrelser och 

magistrater har nämligen förfarit gans
ka olika vid bedömandet av vad som i 
bilagorna bör redovisas under rubriken 
»Ogilla valsedlar». I föreliggande text
avsnitt har uppgifterna däremot sam
manställts av centralbyrån med ledning 
av både tabellbilagorna och protokolls
texterna och omfattar samtliga kassatio-
ner (utom åsidolagda ytterkuvert) . Där 
så ansetts lämpligt, anges de i tab. 3 re
dovisade siffrorna inom parentes. 

Samtliga kasserade valkuvert och val
sedlar uppgick till 13 490 (11829 enl. 
tab. 3) , varav 908 (1 039 enl. tab. 3) av
lämnats inför röstmottagare. Av de öv
riga kom 7 649 (6 525) på landsbygden 
och 4 933 (4 265) på städerna. I de hä r 
sammanställda sifferuppgifterna ingår 
icke sådana ogillade valsedlar, som av
lämnats inför röstmottagare och som 
kasserats genom att ytterkuverten obrut-
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na lagts åsido. I sådana fall sker ingen 
anteckning i röstlängden om utövad 
rösträtt och vederbörande blir sålunda 
ej inräknade bland valdeltagarna. 

I jämförelse med 1954 års landstings-
mannaval har kassationerna minskats 
från 4,8 °/°° till 4,5 %° av samtliga avgiv
na valsedlar. Kassationsfallen vid de två 
senaste landstingsmannavalen fördelar 
sig på i föregående tablå angivna orsa
ker. 

Att en valsedel kasseras beror sålun
da antingen på valnämndens oriktiga 
förfarande eller på valmannens eget åt
görande. Av de fall som hör under den 
förra gruppen har valförrättares försum
melse i fråga om försegling vid insän
dandet till den röstsammanräknande 
myndigheten vållat kassation av betyd
ligt färre valsedlar än vid 1954 års och 
även 1950 års val. På grund av sådana 
felaktigheter kasserades samtliga 228 av
givna valsedlar i Brösarps femte val
distrikt i Kristianstads län och samtliga 
85 i Saivomuotka valdistrikt i Karesu
ando kommun i Norrbottens län. I öv
rigt kasserades på grund av felaktig för
segling av omslag bl. a. för högern 170 
valsedlar i Läckeby södra valdistrikt i 
Kalmar läns södra landstingskommun, 
105 i Näsums östra valdistrikt i Kri
stianstads län, 87 i Eldsberga valdistrikt 
i Hallands län och 58 valsedlar i An-
gerdsbestra valdistrikt i-Jönköpings län, 
för folkpartiet 25 valsedlar i Möne-
Södra Vånga valdistrikt i Älvsborgs län 
och för socialdemokraterna 534 valsed
lar i Limmareds valdistrikt i samma län 
samt 87 valsedlar i Färila första val
distrikt i Gävleborgs län. 

Av de olika kassationsorsakerna på 
grund av väljarens egna åtgärder var 
liksom vid 1954 års val den vanligaste, 
att valkuverten saknade innehåll och 
därnäst att valsedlarna var märkta. Den 

förstnämnda orsaken upptog 54,8 % och 
den senare 9,3 % av samtliga kassatio-
ner. 

En särskilt i fråga om poströsterna 
vanlig kasseringsorsak var, att valsedeln 
saknade giltigt namn; väljarna hade 
synbarligen i dessa fall använt valsed
lar från de valkretsar, inom vilka de be
fann sig vid röstandet. 

Den valkrets, som hade det största an
talet kasserade valkuvert och valsedlar, 
var Kinds och Redvägs domsaga med 
Ulricehamns stad med 591 kassationer, 
närmast följd av Villands domsaga i 
Kristianstads län med 380 och Ånger
manlands tredje med 256. 

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 detaljera
de uppgifter i sammanställningen på näs
ta sida över antalet ytterkuvert, som 
obrutna förklarats ogilla. 

Kassationsprocenten var i fråga om 
valsedlar, avgivna inför röstmottagare, 
åtskilligt större än beträffande valsedlar, 
avgivna vid valförrättningarna. Av post
rösterna ogillades sålunda 1 692, varav 
784 före och 908 efter kuvertens öpp
nande eller tillsammans 2,2 % av samt
liga avgivna mot endast 0,4 % kassera
de av i vallokaler avgivna röster. För 
1954 års val var motsvarande relativtal 
2,7 och 0,5 %. 

Uppgifter om antalet kasserade val
kuvert och valsedlar inom varje valdi
strikt finnes tillgängliga i statistiska cen
tralbyrån i bilagorna till de av de röst
sammanräknande myndigheterna insän
da avskrifterna av röstsammanräknings-
protokollen. Någon efterjustering av siff
rorna för varje valkrets i tab. 3 i en
lighet med vad som har anförts i detta 
avsnitt redovisas icke i denna berättelse. 
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Överklagade val. Enligt 56 § i kom
munala vallagen skall besvär över lands-
tingsmannaval anföras hos Konungen 
för att avgöras i regeringsrätten, över 
1958 års landstingsmanna val anfördes 
besvär i två valkretsar, nämligen Opp-
unda valkrets och Uppsala läns södra 
valkrets. Båda dessa besvär lämnades 
utan bifall. 

Landstingens sammansättning. Uppgif
ter angående antalet av de olika part i
erna valda landstingsmän meddelas för 
varje valkrets och landstingskommun 
samt för hela riket i tab. 3 i del I och 
grundar sig på de vid röstsammanräk
ningarna förda protokollen. Partifördel
ningen efter 1958 års val framgår av 
sammanställningen överst på nästa sida, 
i vilken även uppgifter för år 1954 med-
tagits. På grund av de ovan relaterade, 
nya bestämmelserna ökade från år 1950 

till år 1954 det totala antalet valda lands
tingsmän med 173 eller med 14,3 % 
medan ökningen från år 1954 till år 1958 
stannade vid 21 eller med 1,5 %. 

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

Av tablån framgår att socialdemokra
terna med 707 eller över hälften av 
samtliga landstingsmän fortfarande är 
det ojämförligt starkaste partiet, medan 
det näst största partiet, som nu är hö
gern mot förut folkpartiet, har 258. På 
landsbygden intar dock centerpartiet, 
liksom bondeförbundet efter 1954 års 
val, andra platsen efter socialdemokra
terna. Från 1954 års val har samtliga 
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partier utom folkpartiet och kommunis
terna ökat sin representation. Högern 
har ökat mest med 68 mandat och där
näst centerpartiet med 32. Socialdemo
kraterna ökade med 6 mandat. Folkpar
tiet minskade med 80 och kommunister
na med 5 mandat. Jämför man däremot 
den faktiska mandatfördelningen år 
1958 med det mandattal som varje part i 
skulle ha haft år 1954 om dess dåvaran
de representation ökats i samma propor
tion som totalantalet landstingsmän blir 
högerns och centerpartiets ökning vid 
1958 års val i stället respektive 65 och 
29, medan minskning föreligger för folk

partiet med 84 och för socialdemokra
terna med 5. 

I tab. B på sid. 5" i del I redogöres för 
mandatfördelningen samt vinster och 
förluster jämfört med år 1954 inom olika 
landstingskommuner. Socialdemokrater
na utgör det största partiet i samtliga 
och har absolut majoritet i 13 av dem, 
nämligen i Uppsala, Södermanlands, 
Blekinge, Malmöhus, Värmlands, Örebro, 
Västmanlands, Kopparbergs, Västernorr
lands, Jämtlands och Norrbottens län 
samt i Östergötlands och Gävleborgs läns 
landstingskommuner. 

Fördelning på partier av de år 1958 till landstingen valda 
kvinnliga representanterna 
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Antalet valda kvinnor har sedan år 
1954 ökats med 6 eller från 127 till 133. 
Hur dessa fördelar sig på de olika par
tierna inom varje landstingskommun 
visar tablån nederst på sid. 23°. Upp
gifter för varje valkrets återfinnes i en 
förteckning, som duplicerad finnes till
gänglig hos statistiska centralbyrån. De 
valda kvinnornas antal samt deras pro
centuella andel av samtliga mandat inom 
de olika partierna vid de tre senaste 
landstingsmannavalen framgår av ovan
stående sammanställning. 

De flesta av de kvinnliga landstings
representanterna tillhör socialdemokra
terna. Både bland dem samt inom högern 
och centerpartiet är kvinnorna efter 1958 
års val starkare representerade än tidi
gare. Efter de två senaste landstings
mannavalen finnes kvinnliga represen
tanter i samtliga landsting. Det största 
antalet finnes i Stockholms läns lands
ting med 15 och därnäst i Älvsborgs och 
Värmlands läns landsting med 9 vardera. 
Enligt samma regel som i anmärkning
en till tab. 3 i del I föres 53 av de kvinn
liga representanterna till landsbygden 
och 80 till städerna. 

En jämförelse mellan part iernas an
delar i väljarkåren och storleken av de
ras representation i landstingen medde
las i nedanstående sammanställning. 

Vid både 1958 års och 1954 års lands
tingsval har den s. k. jämkade uddatals-

metoden1 använts i stället för D'Hondts 
fördelningsregel vid uträknandet av 
mandatfördelningen. Förbud mot an
vändning av karteller gällde även vid 
1958 års landstingsval liksom vid de tre 
senaste riksdagsmannavalen och 1954 
års val. Jämför man det faktiska valre
sultatet år 1958 för varje part i med en 
partifördelning, som beräknas i pro
portion till part iernas sammanräknade 
röstunderlag inom alla landstingskom
muner — den s. k. riksproportionalite-
ten — befinnes socialdemokraterna va
ra överrepresenterade med 42 mandat, 
medan centerpartiet, folkpartiet och 
kommunisterna erhållit resp. 8, 5 och 
29 mandat mindre än vad rösttalet i 
och för sig skulle berättigat dem till. 
Detta framgår av sammanställningen 
överst på nästa sida. 

Av det föregående framgår, att antalet 
väljare, som står bakom varje lands
tingsman, är ganska varierande inom 
olika partier. De i tablån sist i kapitlet 
anförda siffrorna gäller för 1958 års val. 

Kommunisterna behöver som synes 
ungefär 2 1/2 gånger så många röster 
som de övriga part ierna i genomsnitt 

1 Vid mandatens fördelning beräknas jämförelse
talet för varje parti, så länge partiet ej fått någon 
plats, genom att partiets rösttal delas med 1,4. 
Därefter erhålles jämförelsetalet varje gång genom 
att dela rösttalet med ett tal, som är 1 högre än 
det dubbla antalet partiet tilldelade platser (3, 
5, 7 etc.) 
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per mandat. I förhållande till genom
snittet (2129 per mandat) är socialde
mokraterna det mest gynnade partiet. 
Centerpartiet intar en särskilt ogynnsam 

ställning i stadsvalkretsarna med endast 
ett mandat på 24 835 röster. (Mandatet 
fick partiet på 1 936 röster i Uppsala 
stads valkrets.) 

I I I . S tads fu l lmäk t igva len 

Materialet. Statistiken över stadsfull
mäktigvalen grundar sig på uppgifter, 
avgivna av de röstsammanräknande 
myndigheterna. Uppgifterna har lämnats 
på formulär, som finnes tillgängliga hos 
centralbyrån. För varje stad har sålunda 
uppgifter lämnats valkretsvis rörande 
antalet i valet deltagande män och kvin
nor, antalet utfärdade röstlängdsutdrag 
och inför röstmottagare röstande perso
ner, antalet avgivna valkuvert med resp. 
utan giltig valsedel, antalet valda stads
fullmäktige, fördelade efter kön och po
litiska part ier samt de vid valet före
kommande partibeteckningarna jämte 
deras rösttal. I fråga om de sex städer, 
som icke deltager i landsting, ha r av
skrifter av de vid röstsammanräkning
arna förda protokollen erhållits jämte 
uppgifter om antalet i valet deltagande 
män och kvinnor i varje valdistrikt, var
igenom en redovisning för dessa städer 
kunnat framläggas även valdistriktsvis 
(tab. 5 i del I ) . 

Gällande bestämmelser om valen. Ge
nom den nya kommunallagen av den 18 
december 1953 — som dock icke äger 
giltighet för Stockholms stad —• infördes 
enhetliga bestämmelser för fullmäktige i 
städer, landskommuner och köpingar 
bl. a. beträffande antalet fullmäktige och 
kommunens eventuella indelning i val
kretsar vid val av fullmäktige. 

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

Inom dessa gränser äger sedan varje 
kommun att själv bestämma fullmäkti
ges antal. I Stockholms stad är antalet 
enligt särskilda bestämmelser 100. 
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Tab. G. Gruppering av städerna efter folkmängd och antal representanter, valda år 1958 
Grouping of towns, by population, and number of town councillors, elected in 1958 

För val av fullmäktige skall kommun 
med mer 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 före
ligger, indelas i valkretsar. Valkretsin
delning 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 yäljes 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 i del I. Hela antalet valkret

sar utgör 193. Antalet odelade städer är 
94. övriga 39 städer fördelar sig efter 
antalet valkretsar sålunda att 23 städer 
är delade på två, 13 på tre, Borås och 
Örebro på fyra samt Stockholm på sex 
valkretsar. 

I tab. G är städerna grupperade efter 
folkmängd och antal valda fullmäktige. 
Lägsta antalet fullmäktige, 20, har valts 
av de tre städerna med mindre än 2 000 
invånare samt av Laholm. Det högsta 
(utom 100 för Stockholm) eller 60 har 
valts av Göteborg, Malmö, Norrköping, 
Uppsala och Västerås. 

Överklagade val. Över de år 1958 för
rättade stadsfullmäktigvalen anfördes 
besvär i fyra fall: 1) Valet i Södertälje 
stads östra valkrets (på grund av ma
gistratens beslut i en namnfråga vid 
sammanräkningen) ; 2) Sammanräkning
en av röster vid valet i Eskilstuna stads 
östra valkrets; 3) Valet i Stockholms 
stads tredje valkrets (besvären anförda 
av en omyndigförklarad person) . Dessa 
tre besvär lämnades av Kungl. Maj:t 
utan bifall. 4) Valet i Skellefteå stads 
västra valkrets, vilket såsom redan om
nämnts i inledningen till del I, upp^ 
hävdes genom Kungl. Maj:ts beslut den 
27 november 1958. Nytt val ägde rum 
den 11 januari 1959. Orsaken till valets 
upphävande var, att ett omslag med 453 
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valsedlar med partibeteckningen »Folk
partiet» varit försett med avtryck av en
dast det ena av de båda i valprotokol
let angivna sigillen. 

De på grund av nyvalet i Skellefteå 
stads västra valkrets ändrade och jämfört 
med tab. 4 i del I slutgiltiga uppgifterna 
för stadsfullmäktigvalen framgår av en 
korrigeringstabell, som ingår i tabellav
delningen som tab. 5. 

Röstberättigade. Uppgifter angående de 
röstberättigade med fördelning på män 
och kvinnor meddelas valkretsvis i tab. 4 
i del I samt i ovannämnda korrigerings
tabell, tab. 5. Beträffande rösträtten i öv
rigt hänvisas till den allmänna redogö
relsen för den kommunala rösträtten. 

Deltagandet i valen. Beträffande an
talet i valen deltagande män och kvinnor 
finnes för varje valkrets uppgifter även 
meddelande i tab. 4 i del I samt i ovan
nämnda korrigeringstabell. För de i 
landsting icke deltagande städerna läm
nas dessutom uppgifter för varje valdi
strikt i tab. 5 i del I. Sammanlagda anta

let valdeltagare uppgick till 1 989 657 
personer, varav 950190 män och 
1 039 467 kvinnor. I förhållande till an
talet röstberättigade har 80,5 % av män
nen och 78,2 % av kvinnorna deltagit i 
valen. Motsvarande procenttal vid 1954 
års val var 81,4 resp. 79,4. 

I ovanstående sammanställning med
delas en fördelning av städerna efter 
röstfrekvens med jämförelsetal även för 
valen åren 1950 och 1954. Livligaste 
valdeltagandet visar för männen Borg
holm (94,4 % ) , för kvinnorna Höganäs 
(87,5 %) och för båda könen Kram
fors (88,3 % ) . För såväl män som 
kvinnor var valdeltagandet lägst i ö re -
grund (resp. 61,5 och 59,5 %). 

I de städer, som icke deltager i lands
ting var valdeltagandet för männen 
80,2 % och för kvinnorna 79,1 %, me
dan motsvarande relativtal för lands
tingsstäderna uppgick till resp. 80,9 och 
77,6 %. 

Röstlängdsutdrag, gällande för stads
fullmäktigval, utfärdades för 78 697 
(1954: 74 711) personer, vilket motsva-
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Tab. H. De godkända valsedlarnas fördelning på partier vid stadsfullmäktigvalen i städer 
av olika storleksordning, åren 1958 och 1954 
Elections to town councils in towns of different sizes: valid voting papers, by party, in 1958 and 1954 

rar 31,4 (1954: 31,2) «/00 av antalet röst
berättigade. 

Antalet poströstande vid stadsfullmäk
tigvalen var 66 029 mot 61 443 år 1954. 
Av de utfärdade röstlängdsutdragen kom 
således 83,9 (1954: 82,2) % till använd
ning. De poströstande utgjorde 26,3 ° / 0 0 

av samtliga röstberättigade och 33,2 ° / 0 0 

av samtliga valdeltagare; motsvarande 
promilletal år 1954 var resp. 25,7 och 
32,0. Poströsternas inverkan på mandat
fördelningen vid stadfullmäktigvalen har 
endast kunnat undersökas i fråga om 
de i landsting ej ingående städerna. I 
Stockholm vann högern ett mandat samt 
två mandat i var och en av städerna 
Göteborg, Norrköping och Hälsingborg. 
Ett av mandaten (i Norrköping) vanns 
från folkpartiet, de övriga sex från so
cialdemokraterna. 

De godkända valsedlarnas fördelning 
på partier. I fråga om de städer, som ej 
deltager i landsting, meddelas i tab. 5 
i del I en redovisning för varje val
distrikt över antalet godkända valsedlar 
med en fördelning på de politiska par
tierna, medan i tab. 4 och korrigerings
tabellen dessa uppgifter lämnas endast 
för varje valkrets och stad i riket. 

De godkända valsedlarnas fördelning 
på politiska part ier för samtliga städer 
i såväl absoluta som relativa tal fram
går av tablån nederst på föregående sida. 
Motsvarande uppgifter lämnas för år 
1954 till jämförelse. 

Den relativa styrkefördelningen mel
lan part ierna varierar, såsom framgår 
av tab. H rätt avsevärt i städer av olika 
storleksordning. 

Socialdemokraterna har liksom tidi-
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gare sin starkaste ställning i de medel
stora städerna (52—53 % av de avgiv
na rösterna) , högern och folkpartiet 
bägge sin största relativa andel i de 
största städerna. 

Antalet godkända poströster utgjorde 
vid 1958 års stadsfullmäktigval i de sex 
i landsting ej ingående städerna 28 373 
mot 26 263 år 1954. Deras partifördel
ning valkretsvis framgår av tab. 5 i del 
I. Av dessa poströster erhöll högern 

57.7 %, centerpartiet 0,8 %, folkpartiet 
19.8 %, socialdemokraterna 20,3 "fe, 
kommunisterna 1,2 och övriga 0,2 %. 
Motsvarande procenttal år 1954 var resp. 
44,3, 0,2, 31,2, 22,6, 1,5 och 0,2. Parti
fördelningen av poströster för de under 
landsting hörande städerna är icke känd. 
Totalt avgavs i dessa städer 37 656 god
kända poströster mot 35 180 år 1954. 

I det i tab. 4 i del I under rubriken 
»Övriga» upptagna antalet valsedlar, 
3 766, ingår 1 424 under partibeteckning
en »Kommunistiska Arbetarförbundet» i 
Stockholm. Återstoden avser dels opoli
tiska röster under t. ex. partibeteckning
arna »De framstegsvänliga» i Mariefred 
med 249 och »För sund kommunalpoli
tik» i Tranås med 160 röster, dels röster 
för vissa politiska samlingslistor vanli
gen av borgerlig karaktär (t. ex. i Öst
hammar och Marstrand), dels slutligen 
ströröster för partibeteckningar, liknan
de de fem största part iernas. I gruppen 
»övriga» torde också ingå ströröster, 
som förväxlats av valmännen i de stä
der, där även landstingsmannaval förrät

tats. Antalet fellagda sedlar är därvid åt
skilligt större, men enligt praxis ogillas 
sådana sedlar endast om de ej upptager 
något namn på valbar person. 

Partiernas framträdande inom valkret
sarna. Samverkan mellan partierna. I 
samtliga 193 stadsvalkretsar framträdde 
högern, folkpartiet och socialdemokra
terna (högern dock under samlingslistor 
i östhammar och Marstrand, folkpartiet 
under samlingslista i ös thammar) . Cen
terpartiet framträdde i 175 (år 1954 bon
deförbundet i 138) och kommunisterna 
i 156 (år 1954 i 166) valkretsar, bortsett 
från dem, i vilka resp. part i fick ett få
tal röster. Liksom år 1954 (och liksom 
vid landstingsmannavalen) förelåg vid 
1958 års stadsfullmäktigval förbud mot 
användning av kartell- och fraktionsbe
teckningar på valsedlarna. Möjligheter
na till samverkan mellan part ierna in
skränkte sig därför till användningen av 
samlingslistor med någon mera allmän 
partibeteckning, vilket också skett i någ
ra fall. 

Valkuvert utan giltig valsedel. Uppgif
ter om antalet valkuvert utan giltig val
sedel finnes för varje valkrets och stad 
i tab. 4 i del I och i tab. 5 i denna del. 
Hela antalet utgjorde 10 586, varav för i 
landsting ej ingående städer 3 788 och 
för landstingsstäderna 6 798. Detta utgör 
i promille av hela antalet avgivna val
kuvert resp. 5,3, 4,2 och 6,2. 

Av de personer, som röstade inför 
röstmottagare, fick 945 eller 14,3 %» sina 
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Tab. I. Valda stadsfullmäktige, fördelade på partier i städer av olika storleksordning, år 1958 
Town councillors elected in towns of different sizes, by party 

valsedlar kasserade, vilket är högt i 
jämförelse med siffran 5,3 %0 för kassa
tion av de vid valförrättningarna avgiv
na valsedlarna. År 1954 var motsvaran
de kassationstal resp. 15,0 och 5,0 %0. 

Valda stadsfullmäktige. Antalet vid 
1958 års stadsfullmäktigval inom varje 
valkrets och stad utsedda fullmäktige 
meddelas i tab. 4 i del P och i ovan
nämnda korrigeringstabell med fördel
ning på män och kvinnor och med angi-
A'ande av partiställningen. Tablån på sid. 
29° utgör en sammanfattning för hela 
riket av antalet stadsfullmäktige inom de 
olika partierna. Till jämförelse har även 
bifogats siffror utvisande stadsfullmäk
tigkorporationernas sammansättning vid 

de båda närmast föregående stadsfull
mäktigvalen. 

Hela antalet fullmäktige har, som sy
nes, sedan år 1954 endast ökats med 35. 
Antalet städer är oförändrat 133, varför 
ökningen skett efter folkmängdsökning i 
vissa städer. De valdas procentuella för
delning 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 tab. H visar att de relativa skiljak-
tigheterna i partifördelningen mellan stä
der av olika storlek i huvudsak är desam
ma för mandaten som för avgivna valsed
lar. 

Partiställningen inom de särskilda 
1 Med föt Gävle stad rättad uppgift efter tab. 5 
i denna del. 
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städerna varierar avsevärt. Socialdemo
kraterna är det största partiet i samt
liga städer utom tre, där högern har 
största mandatantalet, nämligen i Djurs
holm, Lidingö samt Skanör med Fals
terbo. Socialdemokraterna har (motsva
rande uppgifter för 1954 års val angives 
inom parentes) absolut majoritet i 68 
(69) städer; endast i 1 (1) fall har hö
gern stadsfullmäktigmajoritet, nämligen 
i Djursholm. 

Folkpartiet och socialdemokraterna 
samt högern utom i Marstrand har re
presentanter i fullmäktige i samtliga 
städer. Centerpartiet är representerat i 
91 städer (år 1954 i 41) med det största 
mandatantalet i östhammar (11) och 
därnäst i Gränna och Askersund (varde
ra 7) . Kommunisterna har representan
ter i 68 städer (år 1954 i 76) med det 
största mandatantalet i Kiruna (9) och 
Kramfors (8). 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. 4 i 
del I och i korrigeringstabellen i före
liggande del (tab. 5) meddelas uppgif
ter rörande antalet inom varje valkrets 
och stads valda kvinnliga fullmäktige. 

Förteckningar över, huru dessa fördelar 
sig på de olika partierna, finnes till
gängliga hos statistiska centralbyrån. 
Hela antalet kvinnliga stadsfullmäktigs 
utgjorde 683 eller 14,4 % av samtliga val
da 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 är ungefär lika 1954 års men 
ökat betydligt, jämfört med valresultaten 
år 1950. Såsom tabell I visar är kvin
norna starkast företrädda i de s törre 
städerna. Kvinnliga representanter fin
nes nu bland stadsfullmäktige i alla stä
der utom i Sölvesborg. 

Efter partiställningen fördelar sig de 
kvinnliga stadsfullmäktige på följande 
sätt: 

IV. Kommunal - och municipalful lmäktigvalen 

Materialet. Den följande framställning
en rörande de under hösten år 1958 för
rättade kommunal- och municipalfull
mäktigvalen (i vissa fall omval år 1959) 
grundar sig på särskilda av den röst
sammanräknande myndigheten, veder

börande länsstyrelse, på fastställt for
mulär meddelade uppgifter. Samma for
mulär som för stadsfullmäktigvalen har 
använts för dessa val. I fråga om varje 
kommun och municipalsamhälle, h a r 
uppgifter avlämnats rörande antalet i 
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valen deltagande män och kvinnor, an
talet utfärdade röstlängdsutdrag och an
talet röstande inför röstmottagare, anta
let avgivna valkuvert med, resp. utan 
godkänt innehåll, antalet valda fullmäk
tige, fördelade efter kön och politiska 
partier, samt de vid valen förekomman
de partibeteckningarna jämte deras röst-
tal. 

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 75»—754/1953) i samtliga 
kommuner (landskommuner och kö
pingar) och municipalsamhällen, re
spektive 899 och 90. Motsvarande antal 
kommuner och municipalsamhällen år 
1954 var resp. 904 och 148, för munici-
palsamhällenas del följaktligen en minsk
ning sedan år 1954 med 58 eller med 
mer än en tredjedel. 

I tab. 1 redogöres länsvis för kom
munalfullmäktigvalen och i tab. 3 läm
nas motsvarande uppgifter för munici-
palsamhällena. Valutgången i varje en
skild stor kommun framgår av tab. 2. 
Denna tabell innehåller för varje kom
mun uppgifter om antalet röstberätti
gade, i valet deltagande personer samt 
avgivna godkända röster och valda full
mäktige med fördelning på partier. Ehu
ru valen år 1958 liksom åren 1950 och 
1954 var betydligt mera politiskt inrikta
de än tidigare kommunalfullmäktigval, 
har det dock icke varit möjligt att verk
ställa en fullständig fördelning av röster 
och mandat på de olika part ierna, då i 
vissa kommuner samlingslistor och opo
litiska listor kommit till användning. 
Tab. 2 avser resultaten enligt de officiel
la röstsammanräkningarna. Samlingslis
tor samt opolitiska listor har beträffande 
såväl röster som mandat förts under ru
briken »övriga», varvid emellertid olika 
ingående partibeteckningar angivits i not. 

Socialdemokrater och kommunister har 
nästan undantagslöst framträtt med egna 
listor vid valen, varför gruppen »Övri
ga» huvudsakligen inrymmer de borger
liga partierna. Under sådana förhållan
den har det icke varit möjligt att redo
visa länssiffror och rikssiffror för av
givna rösters fördelning på de olika par
tierna, då dessa siffror icke skulle blivit 
jämförbara. Däremot har det ansetts 
föreligga ett stort behov av att såvitt 
möjligt erhålla en fullständig fördelning 
av valda fullmäktige efter partiställning, 
varför uppgifter härom införskaffats till 
komplettering av de officiella röstsam
manräkningarna. Beträffande resultaten 
härav hänvisas till sid. 37° samt till 
tab. L. 

Gällande bestämmelser om valen. 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 1958 års val uppdelades därjämte 
enligt nyssnämnda regler 16 kommuner i 
valkretsar. Av dessa kommuner är 12 
belägna i Norrland. Varje municipal-
samhälle utgör vid val av municipalfull-
mäktige ett valdistrikt; om municipal-
samhälle helt sammanfaller med två el
ler flera valdistrikt vid val till andra 
kammaren, utgör dock varje sådant di
strikt ett valdistrikt jämväl vid val av 
municipalfullmäktige. Om eljest delar av 
municipalsamhälle ingår i olika valdi
strikt vid val till andra kammaren, må 
länsstyrelsen, när skäl därtill finnes, för-
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ordna, att varje sådan del skall bilda 
eget valdistrikt vid val av municipal
fullmäktige. 

Kommunal- och municipalfullmäktige 
väljes för fyra år, räknat från den 1 ja
nuar i året efter det valet skett, och valet 
avser hela antalet fullmäktige. I fråga 
om rösträtt, valsätt och röstsammanräk-
ningsmetod gäller enahanda bestämmel
ser som beträffande övriga kommunala 
val. Rösträttsåldern utgör följaktligen 
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, fördelade på 
män och kvinnor lämnas för kommunal
fullmäktigvalen länsvis i tab. 1 och för 
varje kommun i tab. 2. För municipal-
fullmäktigvalen finnes samma uppgifter 
länsvis i tab. 3. 

Hela antalet röstberättigade vid kom
munalfullmäktigvalen (inklusive vid ny
valen år 1959) utgjorde 2 415 926, varav 
1 243173 män ( = 51,5 %) och 1 172 753 
kvinnor ( = 48,5 % ) • Antalet vid muni
cipalfullmäktigvalen röstberättigade per
soner var 70 072, varav 34 255 män ( = 
48,9 %) och 35 817 kvinnor ( = 51,1 %). 

Deltagandet i valen. Såsom redan ovan 
nämnts finnes uppgifter härom för kom
munalfullmäktigvalen i tab. 1 och 2 
samt för municipalfullmäktigvalen i 
tab. 3. 

I kommunalfullmäktigvalen deltog 
sammanlagt 1 902 366 personer, varav 
1 002 357 män och 900 009 kvinnor. Det
ta motsvarar av antalet röstberättigade 
resp. 78,7, 80,6 och 76,7 %. Dessa upp
gifter skiljer sig obetydligt från samma 

uppgifter för landstingsmannavalen på 
landsbygden (resp. 79,0, 80,9 och 
76,9 %) och visar något livligare val
deltagande än 1954 års motsvarande pro
centtal (resp. 77,7, 79,7 och 75,5). Av 
tab. 1 framgår att bland de olika länen 
uppvisar Malmöhus län det livligaste val
deltagandet med 84,1 % och Koppar
bergs län det lägsta med 72,0 %. 

En fördelning av kommunerna efter 
röstfrekvens för dels män och dels kvin
nor finnes länsvis i tab. J. Fördelningen 
är helt naturligt mycket mera koncen
trerad kring medelvärdet, än vad fallet 
är för valdeltagandet inom valdistrikten 
vid landstingsmannavalen (tab. C). Sär
skilt låga eller höga siffror i mycket 
små distrikt kommer icke till synes med 
storkommunerna såsom enhet. 

Den högsta röstfrekvensen utvisade 
för männens del Valdemarsviks köping 
i Östergötlands län med 91,8 %, för 
kvinnornas del Harrie kommun i Mal
möhus län med 91,2 %. Det lägsta val
deltagandet förelåg vid ett omval, där 
part ierna framträdde med gemensam 
lista i Hållnäs kommun i Uppsala län 
med 9,1 % för männen och 5,4 % för 
kvinnorna samt därnäst, likaledes vid 
ett omval med gemensam lista i Träne 
kommun i Kristianstads län med 27,3 % 
för männen och 20,5 % för kvinnorna. 

För kommunalfullmäktigvalen utfär
dades sammanlagt 48 658 röstlängdsut
drag. Antalet röstande inför röstmottaga
re utgjorde 37 923 eller 19,9 %> av samt
liga röstande mot 19,6 °/°° vid 1954 års 
val. 

I municipalfullmäktigvalen den 5 ok
tober 1958 deltog 29 935 personer, varav 
15 316 män och 14 619 kvinnor. Detta 
innebär i jämförelse med kommunalfull
mäktigvalen ett synnerligen lågt valdel
tagande, nämligen 44,7 % för männen 
och 40,8 % för kvinnorna. Dessa fre' 
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Tab. J . Kommunernas fördelning efter röstfrekvens vid kommunalfullmäktigvalen, länsvis, år 1958 

Elections to communal councils, communes by proportional number of votes cast, by county 

kvenstal är betydligt lägre än 1954 års 
låga valdeltagande (50,7 % för männen 
och 46,6 % för kvinnorna) . 

Antalet utfärdade röstlängdsutdrag, 
gällande för municipalfullmäktigval, 
uppgick till 778. Inalles avgav 365 per
soner eller 12,2 %o av samtliga deltaga
re i dessa val sina röster inför röstmot
tagare. 

Förekomsten av partier vid valen. Så
som förut nämnts var 1958 års liksom 
1954 och 1950 års kommunalfullmäktig
val betydligt mera politiskt inriktade än 
tidigare val. I flertalet kommuner ha r 
part ierna framträtt med egna listor. 
Härvid är att märka, att förbud mot kar
teller år 1958 i likhet med år 1954 även 
gällde vid kommunalfullmäktigval. Dock 
har enligt uppgifterna från länsstyrel

serna i ett ganska stort antal fall an
tingen alla de borgerliga part ierna eller 
högern och folkpartiet framträtt med en 
gemensam samlingslista under någon 
allmänt formulerad partibeteckning. 

I en del fall ha r förekommit part ibe
teckningar, angående vilka ej kan ut
rönas, vilket eller vilka part ier som 
åsyftas. De torde antingen vara helt 
opolitiska eller avse av ett eller flera 
part ier använda beteckningar, i vilka 
part inamnet icke ingår. Detaljerade upp
gifter härom finnes länsvis i »Anmärk
ningar till tab. 2». 

Av tab. K framgår, i vilken utsträck
ning de olika part ierna framträtt med 
egna listor vid valet. För socialdemo
kraternas del framgår av tabellen, att 
dessa framträtt med egen lista i samt-
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Tab. K. Antal kommuner, i vilka vid kommunalfullmäktigvalen olika partibeteckningar 
förekommit, år 1958 
Communes with different party labels used in the elections to communal councils 

liga kommuner utom tre. Två av dessa 
avser de båda förut omnämnda, Hållnäs 
och Träne, där vid omvalen endast före
kommit en gemensam lista, vilket även 
var fallet vid höstvalet i Holmöns kom
mun i Västerbottens län. 

Avgivna valsedlar. Enligt länsstyrelser
nas uppgifter avgavs inom hela riket 
vid kommunalfullmäktigvalen inalles 
1 902 768 valkuvert, varav 1 887 024 med 
och 15 744 utan giltig valsedel. Sålunda 
kasserades 8,3 mot 8,7 promille år 1954. 

Vid municipalfullmäktigvalen avgavs 
29 954 valkuvert, av vilka 29 845 med 
och 109 utan giltig valsedel; kassations-
promillen var här 3,6 mot 5,1 år 1954. 

Den bristande överensstämmelsen mel
lan antalet valkuvert och antalet i valen 

deltagande personer har sin orsak i, att 
de gjorda avprickningarna i röstläng
derna, på vilka uppgifterna rörande val
deltagandet grundar sig, i en del fall bli
vit felaktigt verkställda. 

Liksom vid stadsfullmäktigvalen har 
även vid fullmäktigvalen i landskommu
nerna ibland förekommit, att valsedlar
na blivit förväxlade med valsedlar avse
ende de samtidigt pågående landstings-
mannavalen. Såsom förut framhållits, är 
förväxlingen icke i och för sig orsak till 
att valsedlarna kasserats. Ofta har dessa 
valsedlar dock blivit till ingen nytta, 
beroende antingen på att de ej upptagit 
namn på någon valbar person och där
för måst förklaras ogilla, eller på att 
partibeteckningarna vid de båda valen 
varit olika, varigenom de förväxlade val-
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Tab. L. Antal valda fullmäktige fördelade på partier samt på män och kvinnor vid 
kommunalfullmäktigvalen, år 1958 

Elections to communal councils, councillors elected, according to party and sex 
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sedlarna kommit att bilda en särskild 
grupp. 

I tab. 2 redovisas för varje kommun 
antalet avgivna valsedlar med fördelning 
på partier, i den mån partierna framträtt 
med egna listor. Såsom tidigare nämnts 
har dock icke samtliga röster kunnat 
fördelas, varför länssummor icke utsatts 
i tabellen. Någon fördelning på partier 
av valsedlarna för samtliga kommuner 
tillsammantagna kan sålunda icke angi
vas. För socialdemokraterna och kommu
nisterna, vilka båda partier i det övervä
gande antalet kommuner kunnat särredo-
visas, uppgick samtliga godkända röster 
enligt tab. 2 till resp. 835 804 och 54 611 
eller resp. 44,3 och 2,9 % av samtliga. 
Såsom framgår av ovanstående är siff
rorna dock säkerligen något för låga. 

Valda fullmäktige. I tab. 1 redovisas 
antalet valda fullmäktige länsvis. För 
rikets samtliga kommuner uppgår hela 
antalet till 28 149. Tab. 2 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 genom 
samlingslistor och opolitiska listor val
da har icke kunnat hänföras till visst 
part i utan har redovisats under gruppen 
»Övriga». 

För att i möjligaste mån erhålla en 
fullständig fördelning av antalet full
mäktige har, till komplettering av det 
officiella materialet, från kommunalfull
mäktiges ordförande i sådana kommuner 
(c:a 140), där partiställningen varit 
oklar, begärts uppgifter om de valda 
fullmäktiges partifördelning. Därvid an
hölls i de utsända skrivelserna, att full
mäktig med känd partitillhörighet skul
le hänföras till visst parti , oaktat veder
börande valts på till synes opolitisk lis
ta. Med ledning av dessa insamlade upp
gifter har omfördelning kunnat verkstäl

las på part ier av huvudparten valda full
mäktige. Resultatet redovisas länsvis 
med fördelning på män och kvinnor i 
tab. L. 

Av tabellen framgår att socialdemo
kraterna erhållit 11 747 fullmäktigplat-
ser eller 41,7 % av samtliga. Det näst 
socialdemokraterna starkast represente
rade partiet är centerpartiet med 7 373 
platser eller 26,2 % av hela antalet. Hö
gerns andel utgör 16,1 %, folkpartiets 
12,8 % och kommunisternas 2,1 %. An
talet fullmäktige, som icke kunnat för
delas på partier utgör 316 eller 1,1 % av 
samtliga fullmäktige. Däri ingår bl. a. 
39 fullmäktige, som invalts under par t i 
beteckningen »Frihetliga kommunalfol
ket» som torde kunna betecknas som 
syndikalister och vilket part i huvud
sakligen är representerat i Uppsala, 
Värmlands, Kopparbergs och Jämtlands 
län. 

/ tab. M har samtliga kommuner för
delats efter majoritetsställningen inom 
fullmäktige. Socialdemokraterna har ab
solut majoritet i 259 kommuner eller 
28,8 % av samtliga. Centerpartiet har 
ensamt majoritet i 46 kommunalfullmäk
tige, folkpartiet i 2 (Styrsö och Tjörns 
kommuner, Göteborgs och Bohus län) 
samt högern i 1 (Stocksunds köping, 
Stockholms län) . Socialdemokraterna 
innehar jämnt hälften av fullmäktigplat-
serna i 30 kommuner, centerpartiet lika
ledes hälften i 8 kommuner. 

Av tabellen framgår även de stora 
olikheterna mellan olika län. Särskilt 
framträder socialdemokraternas starka 
ställning i Norrlandslänen samt i Kop
parbergs och Värmlands län liksom cen
terpartiets mycket markerade ställning i 
Hallands län. 

Av hela antalet valda kommunalfull
mäktige utgöres 2 645 eller 9,4 % av-
kvinnor. Relationen mellan antalet man-
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Tab. M. Partiställning inom kommunalfullmäktige efter 1958 års val 
The state of the parties in communal councils after the 1958 elections 
a = majoritet, b = hälften av antalet fullmäktige 

liga och kvinnliga fullmäktige vid de ef
ter år 1942 förrättade valen framgår av 
följande sammanställning. 

Antalet valda municipalfullmäktige 
utgjorde 1 679, varav 131 kvinnor. 

Överklagade val. Över de år 1958 för
rättade kommunalfullmäktigvalen anför

des besvär hos regeringsrätten i 15 fall. 
Av följande sammanställning framgår i 
vilken utsträckning kommunalfullmäk
tigvalen blivit överklagade och vilken 
påföljd överklagandet haft. Särskilt må 
påpekas, att nyvalet i Karesuando den 
11 januari 1959, som medräknats i tab
lån, i sin tur överklagades och föranled
de ett andra nyval den 22 mars 1959. 

I sammanställningen på sid. 39° redo-
göres för de fall, då nytt val ägt rum 
och för orsakerna till valets upphävan
de. 
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Ändringar i de statistiska uppgifterna, 
som blivit en följd av omvalen har be
aktats i tab. 1 och 2. 

Över municipalfullmäktigvalen anför
des inga besvär. 

Av Kungl. Maj:t upphävda kommunalfullmäktigval 

V. Kyrkoful lmäktigvalen 

Materialet. Liksom i fråga om stads-, 
kommunal- och municipalfullmäktigva
len grundar sig statistiken rörande 
kyrkofullmäktigvalen på särskilda upp
gifter enligt samma formulär, som för 
dessa (jfr sid. 25°). Uppgifterna har med
delats av den röstsammanräknande myn
digheten, som i stadsförsamling är ma
gistraten (valnämnden) och i försam
ling, som består av enbart landsbygd el
ler av landsbygd och stad, vederböran
de 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 poli
tiskt inslag, grupp II till synes opolitis
ka val med två eller flera kandidatlistor 
och grupp III val med endast en opoli 
tisk lista eller samlingslista. 

Gällande bestämmelser om valen. I för
samlingar eller kyrkliga samfälligheter 
med över 1 500 invånare skall beslutan
derätten uppdragas åt kyrkofullmäktige. 
Församlingar med lägre folkmängd äger 
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rät t överlåta beslutanderätten åt full
mäktige. 

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

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 
församling eller del av församling ut
göra en valkrets, varvid mindre än tio 
fullmäktige kan väljas. Av de försam
lingar, som icke enbart utgör valkretsar 
i kyrklig samfällighet, samt med undan
tag för Stockholms stad, var 31 delade 
i två och 15 i tre valkretsar. 

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

Beträffande rösträtten gäller samma 
bestämmelser som i fråga om kommu
nalfullmäktigvalen, 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 t red
je söndagen i oktober månad. 

Antal församlingar med fullmäktige. 
Antalet församlingar, i vilka val av 
kyrkofullmäktige förrättades år 1958 ut
gjorde 1 237 eller 48,5 % av hela antalet 
territoriella församlingar i riket mot 
47,3 % år 1954. Antalet stadsförsamling
ar med fullmäktige uppgick till 231 och 
antalet landsförsamlingar till 1 006 eller 
resp. 87,2 och 44,1 % av samtliga mot 
87,8 och 42,8 % år 1954. Därvid har då 
medräknats sådana församlingar som 
endast utgjort valkretsar för val av full
mäktige i kyrkliga samfälligheter. 

Som bl. a. framgår av tab. 4 har i 
Gotlands län endast åtta landsförsam
lingar valt kyrkofullmäktige. Antalet 
församlingar i riket med obligatoriskt 
kyrkofullmäktigsystem var 966 och an
talet fakultativa församlingar 271. För
samlingar, vilkas folkmängd ej översti
ger 1 500 personer och som tillhör nå
gon kyrklig samfällighet med mer än 
1 500 invånare, har i detta sammanhang 
räknats till församlingar med obligato
riskt fullmäktigsystem, då val av kyrko
fullmäktige på grund av dylikt medlem
skap faktiskt blivit en skyldighet. Utan 
fullmäktige var 1 277 lands- och 34 stads
församlingar, oberäknat icke-territoriel-
la församlingar. 

I 45 församlingar, för vilka redogöres 
i tab 4 (sid. 30), har dubbla uppsätt
ningar fullmäktige valts; beträffande 
dessa är i denna tabell endast inräknade 
uppgifterna för valen i primärförsamling
arna eller, där val till två samfälligheter 
ägt rum, i den mindre samfälligheten. 

Förekomsten av partier vid valen. En 
uppdelning av församlingarna på de för
ut (sid. 39°) nämnda grupperna I—III 
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Tab. N. Relativa deltagandet m. m. i kyrkofullmäktigvalen, år 1958 

Elections to parish councils, proportional participation etc. 
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redovisas i tab. 4, länsvis för landsbygd 
och städer. 

I 38,9 (år 1954 41,7) % av de försam
lingar, som förrättat kyrkofullmäktigval 
hade valen politiskt inslag. Icke mindre 
än 54,9 (år 1954 51,8) % av församling
arna hade opolitiska val med endast en 
opolitisk lista eller samlingslista. I åter
stående församlingar (6,2 %) förekom 
till synes opolitiska val med två el
ler flera kandidatlistor. I 54,1 % av 
stadsförsamlingarna men i endast 35,4 % 
av landsbygdsförsamlingarna var valen 
politiska. Bland städerna är det huvudsak
ligen de mindre, som hade opolitiska 
val; dylika förekom dock även i så stora 
städer som Linköping, Norrköping och 
Örebro. I Stockholm var uppdelningen 
på part ier liksom år 1954 nästan lika om
fattande som vid stadsfullmäktigvalet. 

Röstberättigade. I tab. 4 finnes uppgif
ter på antalet röstberättigade personer 
vid kyrkofullmäktigvalen med fördelning 
länsvis efter kön och med åtskillnad 
mellan grupperna I, II och III. I de för
samlingar, där kyrkofullmäktigval för
rättats, utgjorde hela antalet 4 345 494, 
varav 2 124 489 män och 2 221 005 kvin
nor. Av totalantalet kommer 2 616 080 el
ler 60,2 % (år 1954 66,4 %) på försam
lingarna i grupp I, 266 761 eller 6,1 % 
(år 1954 3,0 %) på församlingarna i 
grupp II samt 1 462 653 eller 33,7 % (år 
1954 30,6 %) på församlingarna i grupp 
III. 

Antalet vid kyrkofullmäktigval röstbe
rättigade personer utgör 95,7 % av samt
liga i ifrågavarande röstlängder upp
tagna personer. 

De icke röstberättigade i de försam
lingar, där kyrkofullmäktigval ägt rum 
år 1958 utgjorde 193 490 personer, varav 
98 498 män och 94 992 kvinnor. De som 
saknade rösträtt vid kyrkofullmäktigval 
var oftast även kommunalt diskvalifice
rade, nämligen 73,3 % av männen och 
68,0 % av kvinnorna. 

Personer utan rösträtt vid kyrkofull
mäktigval påträffas mest i städerna, där 
de utgjorde 4,9 % av i röstlängderna 
upptagna personer mot 3,4 % på lands
bygden. Såsom framgår av nedanstående 
sammanställning hade ett relativt stort 
antal av nämnda personer i städerna 
rösträtt vid övriga kommunala val, näm
ligen 32,1 % av männen och 36,9 % 
bland kvinnorna. 

Deltagandet i valen. Uppgifter om an
talet röstande med fördelning på kön 
samt på grupperna I—III lämnas även 
i tab. 4. Hela antalet i valen deltagande 
personer utgjorde 587 407 varav 290 816 
män (49,5 %) och 296 591 kvinnor 
(50,5 % ) . Av samtliga kom 490 234 
(83,5 %) på församlingarna i grupp I, 
19 959 (3,4 %) på grupp II och 77 214 
(13,1 %) på grupp III. 

Av tab. N framgår att de röstande i 
förhållande till antalet röstberättigade 
vid kyrkofullmäktigval utgjorde 13,5 c/c, 
varav för männen 13,7 % och för kvin
norna 13,4 %. År 1954 var motsvarande 
frekvenstal 14,8 % resp. 15,1 c/o för 
männen och 14,4 % för kvinnorna. Val
deltagandet på landsbygden var liksom 
vid tidigare val större (15,4 %) än i 
städerna (12,1 % ) . Röstfrekvensen inom 
grupperna I—III framgår av tab. N. 
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Sammanlagt utfärdades för kyrkofull-
mäktigval 7 989 röstlängdsutdrag. Vid 
dessa val röstade endast 3 448 inför röst
mottagare eller 5,9 °/00 av samtliga val
deltagare (år 1954 5,4 o/0 0) . 

Avgivna valsedlar. Antalet vid kyrko-
fullmäktigvalen avgivna valkuvert ut
gjorde 587 744. Härav saknade 2 235 
eller 3,8 %„ godkänt innehåll mot 3,0 
%„ vid 1954 års val. 

Valda fullmäktige. Uppgifter på antalet 
valda kyrkofullmäktige redovisas likale
des i tab. 4 med fördelning efter kön 
samt på landsbygd och städer. Samman
lagt valdes 23 321 fullmäktige varav 
18 608 eller 79,8 % män och 4 713 eller 
20,2 % kvinnor. Motsvarande procenttal 
var år 1954 resp. 82,5 och 17,5. 

Kvinnorna är såsom framgår av tab. 
N betydligt starkare representerade i 
kyrköfullmäktigförsamlingarna i städer
na än på landsbygden. I städernas kyrko
fullmäktige kommer på 1 000 valda man
liga fullmäktige 353 kvinnor, i landsbyg
dens kyrkofullmäktige 230. Kvinnornas 
representation är emellertid betydligt 
starkare i kyrkofullmäktig- än i stads
fullmäktig- och kommunalfullmäktigre
presentationerna, för vilka senare mot
svarande promilletal är resp. 169 och 
104. 

Bortsett från Stockholms stad har in
om grupp I fördelning verkställts efter 

politiska part ier av fullmäktige med 
känd partifördelning. Av dessa har in
alles 6 549 eller 70,8 % kunnat uppdelas 
på partier, medan 2 699 eller 29,2 % ej 
kunnat fördelas. Av förstnämnda 70,8 % 
kommer 11,6 % på högern, 9,9 % på 
centerpartiet, 6,2 % på folkpartiet, 
40,7 °/o på socialdemokraterna samt 2,4 % 
på kommunisterna. På landsbygden, där 
2 037 eller 28,6 % av samtliga icke kun
nat fördelas, utgör av återstående 71,4 % 
procenttalet för högern 9,6, för center
partiet 12,3, för folkpartiet 5,7, för so
cialdemokraterna 41,6 och för kommu
nisterna 2,2. Motsvarande relativtal för 
städerna (utom Stockholm), där 662 el
ler 31,1 % av samtliga ej kunnat förde
las, utgjorde (av 68,9 %) resp. 18,2, 2,1, 
8,1, 37,5 och 3,0 %. Enligt tidigare erfa
renheter torde bland de fullmäktige, vil
kas partisamhörighet ej kunnat utrönas, 
de borgerliga part iernas representanter 
vara i majoritet. Någon jämförbarhet 
mellan ovan angivna rélativtal kan där
för icke anses föreligga. I Stockholms 
stads alla församlingar erhöll av de 787 
platserna i fullmäktige de borgerliga 
part ierna 453 eller 57,6 % (högern 223, 
folkpartiet 86 och på gemensamma bor
gerliga listor 144), socialdemokraterna 
288 eller 36,6 % samt kommunisterna 46 
eller 5,8 %. 

Överklagade val. över kyrkofullmäk-
tigvalen anfördes besvär hos Kungl. Maj :t 
i två fall, vilka båda ogillades. 

VI. Valdeltagande och partifördelning inom församlingsgrupper 

För att redovisa huru valdeltagande 
och partifördelning varierar inom om
råden med olikartat näringsliv har upp
gifterna för landstingsmannavalen och 
stadsfullmäktigvalen i de städer som ej 
deltager i landsting underkastats en sär

skild bearbetning. Vid bestämning av 
typområden har tillämpats en metod 
som infördes vid 1956 års valstatistik 
och senare även funnit användning vid 
statistiken över junivalen 1958. (Jfr 
Riksdagsmannavalen åren 1953—1956, 
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sid. 51.) Den innebär i korthet att val
distrikten sammanförts till församlingar 
och dessa i sin tur till typområden (för
samlingsgrupper). Vägledande för grup
peringen har därvid varit uppgifter, 
fastställda för varje församling vid 1950 
års folkräkning, om den förvärvsarbe
tande befolkningens relativa andel in
om jordbruk med binäringar respektive 
industri och hantverk. Det skall särskilt 
understrykas, att poströsterna av teknis
ka skäl ej kan ingå i detta siffermaterial. 
Avgränsningen mellan grupperna fram
går av följande schema. 

Detta grupperingsschema har använts 
vid den tabellariska bearbetningen, me
dan i och för jämförelse med motsvaran
de uppgifter från tidigare val grupperna 
5, 6 och 7 sammanförts till en grupp, så 
att hela antalet församlingsgrupper blir 
sju. 

Liksom vid bearbetningen av uppgif
terna från 1956 och 1958 års andrakam-
marval har som sekundär indelnings
grund vid uppdelning av materialet från 
de kommunala valen 1958 på försam

lingsgrupper även använts tätortsbefolk
ningens relativa storlek inom varje för
samling, och i enlighet härmed ha sex 
grupper utskilts. 

De bearbetningar, för vilkas huvud
grunder nyss redogjorts, omfattar upp
gifter angående röstberättigade, valdel
tagare och partifördelning. De förelig
ger i statistiska centralbyrån i råtabeller 
dels för församlingsgrupper efter N-ka-
raktär särskilt för varje landstingskom
mun och särskilt för var och en av de 
sex städer, som icke deltager i landsting 
(stadsfullmäktigvalens uppgifter), dels 
för församlingsgrupper efter T-karaktär 
för hela riket (landstingsmannavalens 
och nämnda stadsfullmäktigvals uppgif
ter sammanslagna). 

Då det torde vara av särskilt intresse, 
att göra jämförelser med motsvarande 
uppgifter för 1956 och 1958 års andra-
kammarval beträffande partifördelning
en lämnas uppgifter härom i tab. O. 
Därjämte lämnas i följande tablå upp
gifter från 1958 års kommunala val be
träffande antalet röstberättigade och det 
procentuella valdeltagandet inom varje 
grupp för sig. 
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Tab. O. De godkända valsedlarnas fördelning på partier vid landstingsmannavalen och stads
fullmäktigvalen i de städer, som ej deltager i landsting samt vid valen till andra kammaren 
åren 1956 och 1958 i församlingsgrupper efter näringsgrenskaraktär1 

Party affiliation at the county council elections and at the elections in six independent towns and at the 
elections to the Second Chamber in 1956 and 1958 in different groups of parishes according to industrial 
character 

1 Poströsterna ingår ej i redovisningen. 

I de på de olika part ierna fördelade 
röstsiffrorna ingår icke, som redan 
nämnts, de s. k. poströsterna, eftersom 
dessas partifördelning icke är känd för 
mindre områden än valkretsar. Då det 
emellertid är känt att en större andel av 
poströsterna tillfaller högern och folk
partiet än övriga partier, är tablåns pro

centtal för de förstnämnda part ierna nå
got för låga, för de andra något för höga. 

Av tab. O framgår bl. a. följande an
gående partifördelningen. Centerpartiet 
ha r en ojämförligt mycket större röst
andel inom församlingsgrupperna 5, 6 
och 7 än inom grupperna 1—4, större ju 
större jordbruksbefolkningens andel är, 
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Tab. P. De godkända valsedlarnas fördelning på partier vid landstingsmannavalen och stads
fullmäktigvalen i de städer, som ej deltager i landsting samt vid andrakammarvalen år 1958 
i församlingsgrupper efter tätortskaraktär 

Party affiliation at the county council elections and at the elections in six independent towns and at the 
elections to the Second Chamber in 1958 in different groups of parishes according to the relative size of 
population in built-upareas 

medan för socialdemokraterna och kom
munisterna röstandelen tvärtom är allt 
större ju mindre jordbruksbefolkningens 
andel är. Högern och folkpartiet har sin 
största andel av rösterna i de försam
lingsgrupper (3 och 4), som innefattar 
storstäderna. 

Jämföres 1958 års siffror för kommu
nala valen med partifördelningen inom 
församlingsgrupperna vid 1956 och 1958 
års andrakammarval framträder särskilt 
folkpartiets starkt minskade procenttal 
inom alla grupper men starkast inom 
grupperna 3 och 4. Samtidigt härmed 
kan iakttagas en betydande ökning, re
lativt sett, för högern, centerpartiet och 
socialdemokraterna. Denna är för cen

terpartiets del särskilt stor i grupperna 
5, 6 och 7. 

Partifördelningen inom församlings
grupper efter tätortskaraktär — ges i 
tab. P. Den visar bl. a., att inom grupp 
1 (den mest utpräglade glesbygden) 
centerpartiet är det starkaste partiet, 
medan socialdemokraterna är domine
rande inom övriga församlingsgrupper. 

Den största relativa andelen har so
cialdemokratiska partiet inom grupp 5 
(med 70—90 % andel av befolkningen 
inom. tätort) . Högern, folkpartiet och 
kommunisterna har erhållit den största 
anslutningen inom församlingsgrupp 6, 
som innefattar de större städerna. Upp
gifter om antalet röstberättigade och an-
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talet i valet deltagande personer inom 
församlingsgrupper efter tätortskaraktär 
framgår av ovanstående tablå. 

Som tidigare anförts i textkommentar 
till resultaten av en motsvarande bear
betning av uppgifterna för junivalen 
1958, är grupperingen efter tätortska
raktär av mindre intresse än gruppe

ringen efter näringsgrenskaraktär, när 
det gäller att belysa regionala variatio
ner i valdeltagande och partifördelning. 
De båda grupperingarna är dessutom 
beroende av varandra, emedan ökad ag-
glomerationsgrad i regel sammanhänger 
med ökat antal förvärvsarbetande per
soner inom industri och hantverk. 





Tab. 1. Kommunalfullmäktigvalen, länsvis, år 1958 

Elections to communal councils, by county 

1 



Tab. 2. Kommunalfullmäktigvalen, kommunvis, år 1958. Elections to communal councils, by constituency 2 
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Anmärkningar till tab. 2 

För dem som valts på allmänt rubricerade listor liar uppdelning skett efter partisamhörighet, när denna 
av sammanräkningsmyndigheten uppgivits på blanketten. 

Stockholms län 
1 Därav Högerpartiet—Folkpar

tiet 155, Samlingslistan 268. 
2 D:o resp. 5 och 8. 
3 Samlingslistan. 
4 Därav Samlingslistan 223, Kom

munens väl före partiintressen 
137. 

5 D:o resp. 6 och 3. 
6 För kommunens bästa. 
' Stocksund — ett villasamhälle. 
8 Salems samlingslista. 
9 Kommunalföreningen. 

Uppsala län 
1 Samling och samarbete. 
2 Frihetliga kommunalfolket. 
3 Samlingslistan. 

Östergötlands län 
1 Kommunen före partiet. 

Jönköpings län 
1 Hantverk och företag. 
2 Samlingslistan. 
3 Därav Kristen samling 73. 
4 Kristen samling. 
5 Socknens väl 78, För kommu

nens bästa 631. 
3 D:o resp. 1 och 10. 
' Kommunal samling. 
8 För Stengårdshultsbygden. 
• Kävsjölistan 105, Kulltorps 

norra lista 113, Kommunens väl 
242. 

10 D:o resp. 1, 1 och 3. 
11 Därav För köpingens bästa 780. 
12 För köpingens bästa. 
13 Opolitisk samling 93, Den fria 

listan 51. 
11 D:o resp. 2 och 1. 
15 Därav Kommunal samlingslista 

53, Kommunal samling 408. 
16 D:o resp. 1 och 6. 
17 Kommunens väl. 
18 Hantverk och småföretagare. 

Kronobergs län 
1 Kommunens väl. 
2 Därav För köpingens bästa 470, 

Fram för sparsamhet 135. 
3 D:o resp. 9 och 3. 
4 Samarbete. 
5 Fria företagare. 
6 Därav Kommunal samling 261. 
7 Kommunal samling. 
8 Samlingslistan. 
9 Därav För kommunens intres

sen 269. 

10 För kommunens intressen. 
11 Därav Opolitiska listan 51, Ar

betare och småbrukare 72. 
12 D:o resp. 1 och 2. 

Kalmar län 
1 Opolitiska kommunalfolket. 
2 För kommunens bästa. 

Blekinge län 
1 Kommunens väl 161, Skärgårds

listan 79. 
2 D:o resp. 2 oeh 1. 
3 Kommunens väl. 
4 Samlingslistan. 

Kristianstads län 
1 Därav Hantverkare, tjänstemän 

och näringsidkare 165. 
2 Hantverkare, tjänstemän och 

näringsidkare. 
3 Kommunens väl. 
4 Småbrukarna. 
5 Samlingslistan. 
6 Därav Kommunens väl 218. 
7 Därav Kommunal samling 163. 
8 Kommunal samling. 
9 Åstorps kommunala valför

bund. 

Malmöhus län 
1 Kommunens väl. 
2 Därav Samlingslistan 444. 
3 Samlingslistan. 
4 Därav Kommunens väl 1092. 
6 För kommunen. 
6 Småbrukarna. 
7 Därav Kommunal samling 252. 
8 Kommunal samling. 
9 Därav Näringsidkare och lön

tagare 360. 
10 Näringsidkare och löntagare. 
11 Därav Fram till val 1431. 
12 Fram till val. 
13 Därav Samlingslistan 56. 
14 Landsbygdspartiet—Småbru

karna. 
15 Därav Samlingslistan 319. 
16 Därav Kommunens väl 84. 

Hallands län 
1 Därav Arbetarepartiet 38, För 

kommunens bästa 130. 
2 D:o resp. 1 och 3. 
3 Därav Fria listan 390. 
4 Fria listan. 
5 Därav Landsbygdens samlings

lista 65. 

6 Landsbygdens samlingslista. 
7 För kommunens väl. 
8 Opolitiska partiet. 
9 Därav För kommunens väl 320. 

10 Fria Listan—Fastighetsägarna. 
11 Kommunens väl—Högern 117, 

Lantbrukarelistan—Högern 56. 
12 D:o resp. 2 och 1. 
13 Samlingslistan. 
14 Därav Kommunens bästa 349. 
16 Kommunens bästa. 
16 Därav Borgerlig samling 186. 
17 Borgerlig samling. 

Göteborgs och Bohus län 
1 Villaägare och löntagare. 
2 Kommunens bästa 546, Kom

munens väl 408, Kommunens 
framtid 293. 

3 D:o resp. 11, 8 och 6. 
4 Samlingspartiet. 
6 För kommunens bästa. 
' För Tuve kommuns bästa 196, 

Tuve kommunalförening 122. 
' D:o resp. 3 och 2. 
8 Därav tycke centerparti 34. 
9 Lycke centerparti. 

10 Samlingslistan. 
11 Kommunalt intresse. 
13 Kommunens väl. 
13 Därav Dyrön-Rönnäng-Åstol-

listan 597, Fria gruppen 357, 
För kommunalt samarbete 251, 
Klädesholmenlistan 262, Klöve-
dalsgruppen 225, Kommunal 
samlingslista 146, Skärgårdslis
tan 344, Skärhamnstrakten 109. 

14 D:o resp. 6, 4, 3, 3, 2, 1, 3 och 1. 
15 Gullholmens bästa 142, Kom

munens väl 76, Kommunalt 
samarbete 764. 

16 D:o resp. 3, 2 och 18. 
17 Kommunala samlingslistan 468, 

För kommunens bästa 137, 
Kommunalt samarbete 234, 
För kommunal sparsamhet 182. 

18 D:o resp. 8, 2, 4 och 3. 
19 Därav Kommunens bästa 79, 

Grundsunds samlingslista 409, 
Dragsmarks lista 91, Samhällets 
bästa 82. 

20 D:o resp. 2, 10, 2 och 2. 
21 Samlingslistan 95, Fiskare 250, 

Fram till val 309. 
23 D:o resp. 3, 7 och 9. 
23 För framtida utveckling. 
24 Därav Kommunal samverkan 

92. 
25 Kommunal samverkan. 
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26 Därav Kommunens bästa 261, 
Kommunens väl 101. 

27 D:o resp. 10 och 4. 

Älvsborgs län 
1 Landsbygdens folk. 
3 Därav Por kommunens bästa 

627. 
3 Samlingslistan. 
1 Därav För kommunens väl 225. 
5 För kommunens väl. 
6 Fria gruppen. 
7 Kommunal samling. 
8 Därav Kommunens väl 271. 
9 Kommunens väl. 

10 Frikyrkofolk och nykterhets
vänner. 

11 Därav De borgerliga 386. 
12 De borgerliga. 
13 Därav Kommunal sparsamhet 

239, Kommunens väl 436, Öde
näs samling 171. 

14 D:o resp. 6, 10 och 4. 
15 Opolitiska samlingslistan. 
18 Arbetare och småbrukare. 
17 Leve Israel. 
18 För kommunens bästa. 

Skaraborgs län 
1 Därav Kommunala samlings

listan 638. 
2 Kommunala samlingslistan. 
3 Därav Kommunalt intresse 801. 
4 Kommunalt intresse. 
5 Lantbrukare 146, Opolitisk 

kommunal sparsamhet 116. 
6 D:o resp. 2 och 1. 
7 Kommunens väl. 
3 Samlingslistan. 
9 Kommunal samling. 

10 Därav Kommunens väl 378. 
11 Fritt val. 
12 Kommunal rättvisa. 
13 Därav Sund kommunalpolitik 

270. 
14 Sund kommunalpolitik. 

Värmlands län 
1 Därav För kommunens bästa 

317. 
2 För kommunens bästa. 
3 Därav Kommunens framtid 295 
4 Kommunens framtid. 
5 Därav Sund kommunalförvalt 

ning 502, Frihetliga kommunal 
folket 269. 

6 D:o resp. 6 och 3. 
7 Därav Fram till val 413. 
8 Fram till val. 
9 Frihetliga kommunalfolket. 

10 Därav Kommunal samlingslist 
295. 

11 Kommunal samlingslista. 
12 Liijedahlslistan. 
13 Därav Fackföreningsfolket 223. 
11 Fackföreningsfolket. 

15 Därav Arbetare och småbönder 
48. 

16 Arbetare och småbönder. 
17 För Samhällets bästa. 
18 Tjänstemän och företagare. 
18 Därav Samlingslistan 322. 
20 Samlingslistan. 
21 Därav Borgerliga 154. 
22 Borgerliga. 

Örebro län 
1 Arbetarepartiet. 
2 Kommunal samling. 

Västmanlands län 
1 Fastighetsägarnas samverkan 

för köpingens bästa. 
2 För Sura kommun. 
' Fria kommunalfolket. 

Kopparbergs län 
1 Fria gruppen. 
2 Samlingslistan 211, Idrottslistan 

60, Korsålistan 67. 
3 D:o resp. 5, 2 och 2. 
4 Frihetliga kommunalfolket. 
5 Fria kommunalfolket. 
' Kommunal samling. 
7 Samlingslistan. 
8 Arbetarepartiet Småfolket 65, 

Borgerlig samling 117. 
9 D:o resp. 2 och 3. 
10 De borgerliga. 
11 Idrottsintresserade 55, Kom

munal samling 123, Liberal 
kommunal samling 52, Kristen 
kommunal samling 200. 

12 D:o resp. 2, 4, 2 och 8. 
13 Samlingslistan 106, Kommunal 

samling 89. 
14 D:o resp. 5 och 4. 
13 Arbetare och småbrukare. 
18 Kommunala samlingslistan 86, 

Fram för valet 75, Fram för 
val 45, Söromsjön till val 205, 
Enhetspartiet 162. 

17 D:o resp. 3, 2, 1, 6 och 6. 
18 Fram till val 891, Frihetliga 

kommunalfolket 463. 
19 D:o resp. 13 och 7. 
20 Neutrala Särnalistan 83, Sam

lingslistan 116. 
21 D:o resp. 3 och 3. 
22 Samlingslistan 64, Frihetliga 

kommunalfolket 124. 
23 D:o resp. 2 och 4. 

Gävleborgs län 
1 Nykterhetsfolket. 
2 Därav Frihetliga kommunalfol

ket 125. 
3 Fria gruppen. 
1 Hille skattebetalare. 
6 Kommunalt intresse. 
' Därav Kommunalt intresse 182. 

7 Hembygden. 
8 Samlingspartiet—Skattebeta

lare. 

Västernorrlands län 
1 Friföretagarna. 
2 Frihetliga kommunalfolket. 
3 Öarnas folk. 
4 Kommunens bästa. 
5 Kommunens väl. 
6 Jordbruk och arbete 197, Kom

munal framtid 97, Kommunal 
utveckling 42. 

7 D:o resp. 5, 3 och 1. 

Jämtlands län 
1 Därav För sund och sparsam 

kommunalförvaltning 204. 
2 För sund och sparsam kommu

nalförvaltning. 
3 Därav Kommunens väl 661. 
4 Kommunens väl. 
5 Bodsjölistan. 
8 Hackas delkommun. 
7 Därav Samlingslistan 146. 
8 Samlingslistan. 
9 Därav Kommunens väl 286. 

10 För Are socken. 
11 För Undersåker 405, Samlings

listan 193. 
12 D:o resp. 6 och 3. 
13 Därav Kommunal samling 400, 

Klövsjö samling 243, Kvarnsjö 
listan 38, Skålans samling 88. 

14 D:o resp. 11, 7, 1 och 3. 
15 Därav Kommunens väl 276. 
16 Frihetliga kommunalfolket 145, 

Arbetarepartiet 168. 
17 D:o resp. 4 och 4. 
18 Kommunal samling. 
19 Frihetliga kommunalfolket. 
20 Arbetarepartiet—Frihetliga 

kommunalfolket. 

Västerbottens län 
1 Kommunens bästa. 
2 Därav Samlingslistan 77, Kom

munal samling 76. 
3 D:o resp. 1 och 1. 
4 Samlingslistan. 
5 Opolitiska samlingspartiet. 
8 För kommunens bästa — Sam

lingslistan. 
' För köpingens bästa. 

Norrbottens län 
1 För kommunens bästa. ] 
2 Samernas väl. 
3 Därav Fram till val 141, Opoli

tiska partiet 25. 
4 D:o resp. 6 och 1. 
5 Därav Kommunens väl 84, Sa

mernas väl 60. 
8 D:o resp. 3 och 2. 



Tab. 3 Municipalfullmäktigvalen, länsvis, år 1958 

Elections to councils of "municipalsamhällen", by county 

27 
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Tab. 4. Kyrkofullmäktigvalen, länsvis, år 1958 Elections to parish councils, by county 
Anm. Grupp I omfattar val med politiskt inslag, Grupp I I opolitiska val med två eller flera kandidatlistor, 



Grupp I I I val med endast en opolitisk lista eller samlingslista. 

29 
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I tab. 4 redovisade valkretsar 

Antal valda 
fullmäktige 

Södertälje förs. av Södertälje och öster-
tälje kyrkl. samf. 23 

Östertälje förs. av samma samf. 2 
Tveta förs 15 

Söderköpings S:t Laurentii förs 20 
Skönberga förs 15 

Landeryds förs 15 
Vårdsbergs före 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 Björke

bergs kyrkl. samf. 5 

Rappestads förs 15 
Sjögestads förs 15 
Vikingstads förs 15 

Stora Åby förs 15 
Ödeshögs förs 20 

Vreta klosters förs 25 
Stjärnorps förs. av Vreta klosters och 

Stjärnorps kyrkl. samf. 3 

Linköpings förs 36 
S:t Lars förs 25 

Växjö förs 30 
öjaby förs 20 

Fridlevstads förs. . 20 
Sillhövda förs 20 

Hjärsås före 20 
Knislinge förs. 20 

Eldsberga förs 20 
Tönnersjö föra. av Eldsberga och Tönner-

sjö kyrkl. samf. 6 

I tab. 4 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 S:t Laurentii förs. av Sö
derköpings S:t Laurentii oeh Skönberga 

kyrkl. samf. 21 
Skönberga förs. av samma samf. 6 

Landeryds förs. av Landeryds och Vårds-
bergs kyrkl. samf. 11 

Vårdsbergs förs. av samma samf. 4 

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. 10 

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

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

Stora Åby förs. av Stora Åby och Ödeshögs 
kyrkl. samf. 6 

ödeshögs förs. av samma samf. 14 

Vreta klosters förs. av Vreta klosters och 
Stjärnorps kyrkl. samf. 12 

Linköpings förs. av Linköpings och S:t 
Lars kyrkl. samf. 18 

S:t Lars förs. av samma samf. 12 

Växjö före. av Växjö oeh öjaby kyrkl. 
samf. 23 

Öjaby förs. av samma samf. 2 

Fridlevstads förs. av Iridlevstads och Sill
hövda kyrkl. samf. 11 

Sillhövda förs. av samma samf. 9 

Hjärsås förs. av Hjärsås och Knislinge 
kyrkl. samf. 11 

Knislinge förs. av samma samf. 9 

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



31 TAB. 4 (forts.). KYRKOFULLMÄKTIGVALEN, LÄNSVIS, ÅR 1958 

I tab. 4 redovisade valkretsar 

Antal valda 
fullmäktige 

Veinge förs 20 
Tjärby förs 16 

Herrljunga förs 16 
Tarsleds förs. av Herrljunga och Tarsleds 

kyrkl. samf. 4 

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, Egg-

by, 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 30 
Västra Ämterviks förs 20 
Östra Ämterviks förs. 15 

Kristinehamns förs 30 
Varnums förs 15 

Arvika östra förs 25 
Arvika västra förs 20 

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

samf. 5 

Byske förs 30 
Fällfors förs 20 

Dorotea förs 21 
Risbäcks förs. av Dorotea och Risbäcks 

kyrkl. samf. 5 

I tab. 4 ej redovisade valkretsar 

Antal valda 
fullmäktige 

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

Tjärby förs. av samma samf. 5 

Herrljunga förs. av Herrljunga och Tarsleds 
kyrkl. samf. 16 

Borås Gustav Adolfs förs. av Borås och 
Brämhults kyrkl. samf. 17 

Borås Caroli förs. av samma samf. 21 
Brämhults förs. av samma samf. 2 

Ulricehamns förs. av Ulricehamns och 
Timmele 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 kyrkl. samf. 30 

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

Kristinehamns förs. av Kristinehamns och 
Varnums kyrkl. samf. 29 

Varnums förs. av samma samf. 3 

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

Arvika västra förs. av samma samf. 9 

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

Byske förs. av Byske och Fällfors kyrkl. 
samf. 29 
Fällfors förs. av samma samf. 11 

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



Tab. 5. Stadsfullmäktigvalen, valkretsvis, år 1958 (och 1959). Definitiva siffror. 
Anm. Korrigerad redovisning av preliminära uppgifter i del I tab. 4 sid. 168 med hänsyn till nyvalet i Skellefteå stads västra valkrets den 

11 januari 1959. 
Elections to town councils, by constituency. Definite figures. 
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Rättelser till Kommunala Valen 1958: I. 

Under Antal valda representanter Därav kvinnor: 
står skall vara 

Sid. 5° Älvsborgs län 8 9 
Samtliga landstingskommuner år 1958 132 133 
Hela riket år 1958 196 197 

Under Ökning ( + ) eller minskning (—) 1954—1958 Därav kvinnor: 
står skall vara 

Sid. 5° Älvsborgs län — + 1 
Samtliga landstingskommuner år 1958 + 5 + 6 
Hela riket år 1958 + 5 + 6 

Under Antal valda representanter Därav kvinnor: 
står skall vara 

Sid. 152 10. Borås stad 3 4 
Hela landstingskommunen 8 9 

i övrigt: städerna 5 6 
Sid. 156 Samtliga landstingskommuner 132 133 

i övrigt: städerna 79 80 

Under Antal valda stadsfullmäktige Folkpartiet: 
står skall vara 

Sid, 167 rad 39 Gävle 8 9 
» 41 andra valkretsen 2 3 
» 46 Gävleborgs län 28 29 

Sid. 169 » 26 Samtliga städer 818 819 

Under Antal valda stadsfullmäktige Socialdemokr.: 
står skall vara 

Sid. 167 rad. 39 Gävle 26 25 
» 41 andra valkretsen 13 12 
» 46 Gävleborgs län 99 98 

Sid. 169 » 26 Samtliga städer 2432 2431 
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