
OTIONER 
VÄCK'rA BOS 

STOCKHOLMS STADSFULLMÄKTIGE 

• 

AR 1912 . 

N:r 14. 

Af herr Palme, om åtgänl fö,. afskaft"altde, utOIll .j 

(at! uf laga fö·rhiltdej·, af fullmakts användande 
vid stad8(ullllläldigeval. 

Till Stockholms stadsfu llmäkti ge. 

Att utvecklinge,! icke endast politiskt utan jiimviil kommunalt 
går fram emot personlighetsprincipens allt högre erkännande såsom 
grund för samhälleliga afgöranden, är uppenbart. H varje förän· 
dring af rösträttsbestämmelserna vid val till riksdagen eller de 
kommunala representantförsamlingarna pekar i denna riktning, om ock 
härvid de politiska rösträttsreformerna präglats af större målmed
vetenhet. Emellertid gör sig äfven på det kommunala området 
samma sträfvan gällande, och därvid må vara tillräckligt att fram
hälla utvecklingen frän det obegränsade fyrkväldet till en efter hand 
allt skarpare begränsning, som med 1909 rs reform bestämdes 
efter den s. k. 40-gradiga röstskalan. 

Bland de ganska mänga skiljaktigheterna mellan den poli
tiska och den kommunala rösträttens tillämpning må här erinras 
om tre, som särskildt ur personlighetsprincipens synpunkt iiro an
märkningsvärda, nämligen att vid kommunala val 

dels förmögenhet och inkomst beredes inom vissa gränser större 
inflytande, 

del,. jämväl jnridiska personer, bolag, sterbhus, M,'ensom 
omyndiga, må rösta, 

dels röstning med fullmakt ör tillåten. 
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, f d likheter sammanhiiuga gifvetvis med 
De bl da första a es a o , , k 

-

, t t' s olika natur, De pohtJs a valen 
de båda olika represen fl IOnerna , 'f 

t' till sin {örniimhgaste uppgl t ä ena 
afse en repres~,ntat lank' sO~en stifta laO', likll för all a, fattig som 
sidan har att Jum e onun" o '" ' f , • af Id 
, . d 'd h bestiimmanderuttcn ö, er en IDttn,., o. rik och l nn ra SI an nr , l'k 

' h mÖJ'li" t böra drabbn 0.110. I I a m tt af skatter oc onera, som om o, 
, f k tt f" A"a Dä diirvldlaa allo. medborgare hafva eller I mån a o. e orm .. o ' ,o , , 

l 'k ' t k och böl' personh O'hetsprmClpen också komma snar l P{t lU ressen , au o 
till fnll tilllimpning, , , ' 

K ommuualrepresentationen äter har tIll endast , on r,mg,a dol 
att bestämma öfver lagstiftningsåtglirder och 'lll s ej ofver ~ndlfekta 
skatter , men d,iremot till öf,erviigande delen rent eko~omlska om-

O' h 'lka äter ntmynna i kommnnalskatter, utdebiterade efter 
saroer , VI , d" f' ' 
be"illnin<>en, :Med ett "isst beriittlgande har man al' ör Jag 
O'ranskar o icke här de skäl, som kn nna anföras däremot ansett 
~i <> i kommunalt hänseende böra och knnna gi fva do högl'c skatt
d:a"'arue större inHvtande inom vissa gr linser samt jämväl med-

o • 
gifn jnridiska personer rösträtt. 

F ör den tredje olikheten åter fll llmaktsomröstningen 
knnna efter mitt förmenande svårligen äberoplls s dana principiella 
"runder utan allenast praktiska skäl. Och därtill kommer, att 
~ndrin '" beträffande de häda för ut berörd a olikheterna nöd"'indiggör o 
ingripande pä åtskilliga andra områden, medan en 'lndring i det 
sistnämnda afseendet är en fristående relatil' t onkel ätgärd, 

F ör S tockholms stad haf,-a städse särskilda kommunalförord
ningar ntfärdats. Så var det med nådiga förordn ingen om socken
stämmor i Stockholms stad den 16 mars 184 7, hvilken I'ar sam
ordnad med dec allmänna sockenstämmoförordn in"'en föl' riket af o 
r 1843, Sä ock med nädiga förordn ingen om komm unal. 

styrelse i Stockholm den ;>, 3 maj 1862, som yar parallell med de 
för hela riket gällande af den 21 mars samma är, 

I 18 47 års kommuno.lförordning stadgades en allmän riLtt ti ll 
att röstiLgande må genom fnllmakt >öfverl äta sin talan och rösträtt 
11 sockenstämma ät annan man, som i stämman röst äger; men 
samm~ ombud må icke innebaf"a Here än fyra personers fullmakter>, 
I 1862 års förordningar inskränktes fullmakts"ifvandet ytterligare 
därhän, att ingen må på grund af fullmakt o utöfva rösträtt ,för 

'fr 191 2. A/'d 1/' d 
'fl ara (' al' /,IlILJnnl.-t lli" "tlld.r,tllmliktigevul. 
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mer iin en röstberättigad. , Det är denna bestämmelJje 
j,im t tiger giltighet, ' som allt-

" Det kan vara af intresse utt erillTR om behandlin en af detta 
IIrendo nnder 1859-60 rs riksda" D t ' b d g , 
t" "t t 'U ' o' en ör ere ande komrnIt-
en ' maJon e VI e I här berörda hiinseende icke "öra nä " 

dring, men en resorvant, den framsynte Samuel Gu~taf vo!O;r:i~
,-ar helt ooh hållet emot anv'lndandet af f 11 kt D" ' d h' u ma , , et ar. ytt-
ra e., an , . en" I ~~ Hosta konsti,tutionella länder antagen gru~dsats 
"tt lid val rostmtt bör ]lersonho-en utöfvas, Motsatsen f" l d 
' ' Il t'll l' o oran e er 

OJ sil an, listlöpning ooh till resor ur gärd i gärd för att samla 
llndersknfter , ä ]lä förhand uppgjorda valsedlar>, Allmänna besvärs
oo~ ekonOl~lIents kottet vågade ej helt ansluta sig till von Troils 
åSikt utan mIM sig, , ti"ll förebyggande af de missbruk, hvartill en 
obegränsad frihet att p grund af fullmakt utöfva rösträtt lätteligen 
föranled e\'>, pä en kompromiss, och s genomfördes nn "!illande 
stadgande, D iirvid iiI' emellertid att märka, att inom borga:ständet, 
där man gifvekis hade niinnast i ta nkarna förhållandena i stä
deI'Da, framhölls att, om ock skiil kunde förefinnas för bibehållandet 
af fullmaktsröstning pä landsbygden med dess stora afstånd, före
funnes alls in tet motiv att bibehålla denna rätt i städerna, 

Vid 19 O 8 års riksdag upptogs föremrande frAga genom en 
af herr Hj , Wijk v,lokt motion om skrifvelse t ill konnngen an
gäende utredning och förslag betr,iffande borttagandet af eller in
skränkning i riitten att rös ta genom fullmakt, F örslaget afstyrktes 
emellertid af lagutskottet, som faun den nu varande formuleringen 
vara en . lyckligt funnen begränsn ing . , Rvad landsbygden eller, 
som utskottet säger, landsorton angår , syntes fullmaktsgranskningen 
väl öfverensstämma . med i vårt land rådande förhållanden. , och i 
frägR. om st,iderna underkiinde utskottet de af motionären förebragta 
skälen , 

Diskussionen i nom I'iksdagens andra kammare om denna mo
tion iiI' af rätt stort intresse , Den mest ,-erkningsfulla talaren 
mot försla"'et herr Dan iel Persson ,i Tällberg, ställde sig på lands-o , , 
bygdons ståndpunkt, framhi\llande omöjligheten att förbjuda full -
maktsröstninO' i landskommunema med deras l~nga afsh\nd frän 
vallokalerna, o Det ,'ore ett . attentat mot den kommunala röst
rätten. , framhöll hall , enär representanterna för de stora fyrktalen. ' 
Som , hafva ofantli ",t mycket lättare att komma fram de länga va
garna ti ll vallokal~rna, iin hvad de mindre bemedlade hafva' , nog 
skulle rösta personligen, medan ,de mi ndre bemedlade på lands-
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bygden i mån<>a fall beröfmdes sin rösträtt." entir dc oj vore i 
stAnd att resa till yalförrättningen, Emellertid kände ig talaren 
t)'dligen icke lika motvillig mot ett försh\g, som endast omfattade 
sUiderna, En annan talare, herr Lim/hagell, som reserverat sig 
mot ntskottets motivering, ehnru han mrit med om dess afslags
yrkande, sade sig nu "am "illig att rösta för förslaget, fö rklarando 
sig beträffande Stock hol ffi haf"a samma erfarenhet som motionären 
från Göteborg, . niimligen att röstandet med fullmakt mera tir att 
anse som ett missbruk än som ett bruk, anviindt "id verk ligt för
fall> , Motionären sjkH framlade med styrka en ganska klar bevis
föring till förmän för fullmaktsröstningeus upphäfvande i stä
derna. Rörande ett nyss försiggånget val i Göteborg, där mer än 
en tredjedel af de afgifna rösterna "oro fullmaktsröster, yttrade 
motionären bland annat: .Den, som varit med om ett s dant val , 
har mycket lätt att förklara, huru denna höga siffra uppkommi t, 
De personer, som verkligen intresserat sig för valutgången, ha med 
mycket få undantag röstat personligen, och den öfverväO'ande delen 
af de afgifna fullmakterna härrör från personer, som i själfva ver
ket ,varit mer eller mindre ointresserade för valets utgång och som 
trohge~ alls icke skulle deltagit i valet, Om de varit tvungna att 
personlIgen rösta, Dessa personer ha utdelat sina fullmakter till 
vänller och bekanta, som bedt dem om denna lilla tjänst, Sedan 
ha ,des~a fullmakter lagts pil. hög och samlats af de parti er, som 
vartt TlvalIserande vid valet. Vid själfva valtil lfället ha ,-id in
gängen till mllokaleu ombnd för båda partierna haft hela den 
stora massan af fullmakter med sig och lämnat ut dem en och e'n 
t~ll de partivänner, som gätt in i vallokalen och som förut icke 
sJälfva haft någon fullmakt. På det sättet har så småningom hela 
den stora bunken af fullmakter blifvit placered och kommit med 
Vid valet. De personer, som röstat med dessa fnllmakter ha icke 
~~ft en aning om.. hnrifrån fullmakterna härstammat;' det har 
~o:ar dem ICke" Ya'.lt annat än ett papper med en viss röstiliffra, 

med de. fors,tiirk~ SID egen röst "id valet, lIfan har således 
formellt hällit sig bli lagens stadgande, att in<>en får rösta med 
mer Hn en fullmakt ' , " 
d ' ,,, ' men om man ser litet dJnpare pä saken är 
et I sJalfva verket ICke enskilde som röstat h" t ' ' 

och de h " t t d ' ar, u an partJerna 
Valnt<> a ros a me obegränsadt antal fullmakter ä båda sidor, 

. "ången har alltså I ett fall som detta berott fL h 'lk td 
parhet som med stö' t' p , VI e era rs a energi och med t" t f . , fullmakts ' l" s ors aramgån" bednfvlt 

IDsam IDgen löre valtillfället J t " . ag ror, att med dessa 
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fakta föl' ögo ne~ ~äste man anso, att jag haft fullt fog för att 

Påstä, dels att röstDIng med fullmakt i detta f II 'b k " a mISS ru ats, och 
dels att mIssbruket vant af sädan art att sJ''' lf lh dl ' 

f 
' Il va va an IDgens 

karaktiir a att vara ett uttryck för de röstand 'l' h " , es vlJa oc me-
nJDg I viisentlig mån förryckts, Jag har för min del ansett detta 
,'ara af sådan betydelse, att man borde se till, om man icke kunde 
råda nägon bot därför. , 

Motionen föll emellertid utan votering, 

H vad Stockholm beträffar, hafva under senare år fullmakts
varfningen och fullmaktsröstningen jämväl där tagit former, som 
jag icke tvekar att beteckna såsom innebärande missbruk. Reser
vanterna r 1908 yttrade: .En hög tanke om det politiska och 

' kommunala lifl'ets betydelse och ett därur framgånget kraf pil. ett 
lefvande intresse för allmänna angelägenheter bland alla medbor
gare leder ntan tv if" cl till den uppfattningen, att den politiska 
ooh kommunala rösträtten är en medborgerlig rättighet, som endast 
bör få per onligen utöfvas. . Fullt instämmande i detta uttalande, 
vill jag med afseende på dot senast förrättade valet såsom min 
åsikt framhålla , att 31 procent fullmaktsröstandc i en rote och 
några och t j ngo procen t i andra endast oful13tändiga uppgifter 
föreligga väl kunna tyda pä valagitatoriskt intresse hos de 
olika partiledningarna, men icke pä .ett lefvande intresse för all
männa angelägenheter> hos de mänga, som, ofta ganska tanklöst, 
lämna ifrån ig sina fullmakter. 

I enlighet med allmänt uttalade önskemäl utsättes numera i 
Stockholm stadsfullmäktigevalen, såsom det heter i därom utfärdad 
kunglig skrifvelse, >till sådan tid på dagen och anordnas pä sådant 
sätt, att, sävidt möjligt, samtliga röstberättigade utan svänghet 
blifva i ti llfälle att delta"a i valet>. Intet hinder bör sålunda 
mäta för den, som icke elj:st har laga förfall, att perso~ligen af
lämna sin röstsedel. Och då så är förhållandet, synes lOgen an
ledniu" förefinnas för bibehållandet, hvad Stockholm beträffar, af 
rätten" att rösta geuom fullmakt, Emellertid s~'nes mi~ bö'.a kUDl: 
tagas i öfvervägande, huruvida den inskriinkDlngen bor goras" o 
ett förbud att rösta med fullmakt beslutas, att, där laga forfall 
finnes föreligga, röstning med fullmakt mä fä äga rum, , 

Väl har riksdagen, såsom förut nämnts, en gäng afslagl~ e,tt 
skrifvelseförslag i denna fräga, men dels var detta förslag I sig 
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själft tämligen obestiimdt formuleradt , dels omfattade det jämväl 
landsbygden, som i detta afseende har helt andra förhållanden än 
städerna, i all synnerhet en storsb\d. Om därfär Stockholms stads
fullmäktige nu besluta en hemställan om slidan ändring, om här 
åsyftas, i den för Stockholm gällande kommunalförfattningon, torde 
goda utsikter förefinnas för, att ändringen ook varder genomförd. 

Jag hämbu ett ytterligare stöd för denna förhoppning i de 
bestämmelser ang ende prest>'al , som terfinnas i lag angående till
sättandet af presterliga tjänster den 9 december 19 10, där det i 
26 §, 3 mom. , heter: , Rösträtt må i stadsförsamling ej utöfvas 
af annan än den, som personligen infinner sig vid valtillfället , . 
:lien det tillägges i samma moment, att , i landsförsamling äge 
röstberättlglld utöf,-a sin rösträtt genom annan röstberättigad, . Sä
ledes finnes i denna alldeles nya lag införd just en skillnad mel
lan stad och land, som torde vara häde riktig och naturlig. 

Med anledning af hvad jag sålunda haft äran anföra tillåter 
jag mig vördsamt hemställa, att stadsfullmäktige ville besluta att 
ingå till kungl. maj:t med en underdänig skrifvelse, däri anhålles, 
att kungl. maj:t täcktes ti ll riksdagen afgifva nädig proposition 
därom, . att sådan ändring af § 8 mom. 2 i kungL maj:ts nådiga 
fö~ordDlng ~m. kommunalstyrelse i Stockholm den 23 maj 1862 
gores, att rostmng genom fullmakt icke mätte fä äga rum i annat 
fall än där laga förfall för den röstberättigade föreligge r. 

Stockholm den 1 april 1912. 

Sven Palme. 

Stockholm , K. I.J. Beckm aolJ 13 0ktr., t 91 2 . 
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