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Sammanfattning  
 
Undersökningen av kvinnors representation i Katrineholms stads – & kommun – 
fullmäktige 1922 – 1994, visade att det fanns få kvinnor i  stadsfullmäktige fram 
till och med 1962. En kraftig ökning av kvinnors representation skedde under 
1980 – talet.  
I byggnadsnämnden saknades kvinnorepresentation ända fram till 1976. Det 
motsatta förhållandet gällde fattigvårdsstyrelsen senare benämnd socialnämnden . 
Där fanns det kvinnor representerade under hela undersökningsperioden 1922 – 
1994. 
Antalet kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige 1994 stämde överens med det 
centralt uppsatta målet på 40 % kvinnorepresentation i politiken i 1994 års val. 
 
En vanlig förekommande uppgift i början av perioden var att kvinnor blev utsedda 
till protokolljusterare. Men år 1988 blev en kvinna vid flera fullmäktigemöten 
vald till kommunfullmäktiges andra ordförande. År 1994 valdes två kvinnor till 
ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige.  
Socialnämnden hade redan 1962 valt en kvinna till ordförande. Under den tidiga 
undersökningsperioden handlade kvinnors motioner bland annat om att anställa en 
hemsyster i staden, starta en systuga eller att inrätta en konsumentnämnd. Från  
kommunfullmäktiges protokoll 1982 fanns det detaljerade noteringar om kvinnors 
agerande såsom yttranden, yrkanden, reservationer mot beslut, inlämnande av 
enskilda och gruppmotioner och enskilda interpellationer. I socialnämndens 
protokoll framgår det att det förekom mer samarbete mellan de  borgerliga 
kvinnorna ( m, c, fp, kd) än med de socialdemokratiska kvinnorna.  
Under den undersökta perioden 1922-1994 framgår det av undersökningen att 
kvinnornas betydelse har ökat inom Katrineholms lokalpolitik. 
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1. Inledning och litteraturgenomgång  
 
I uppsatsskrivandet skulle forskning bedrivas med hjälp av arkivarbete. 
Forskningen har bedrivits med hjälp av Kommunarkivet i Katrineholm. 
Katrineholm är en ung kommun som har dominerats av stora 
verkstadsindustrier. Hur har då representationen sett ut i de kommunal 
politiska organen? Det som kunde vara intressant att se var, hur hade den 
kvinnliga representationen sett ut under en viss tidsperiod i de politiska 
organen. Fanns det kvinnor som var intresserade av att kunna påverka det 
samhälle som de levde i? I vilken omfattning fanns kvinnliga representanter i 
de kommunalpolitiska organen och var representationen jämt fördelad över 
tidsperioden? Utifrån dessa funderingar har forskning bedrivits i 
kommunarkivet och stadsarkitektsarkivet i Katrineholm.  
 
Mitt ämnesval baseras dels på rösträttskvinnornas arbete under det tidiga 1900 
– talet och dels på att jag själv har varit politiskt förtroendevald. Min 
nyfikenhet väcktes efter min B – uppsats om rösträttskvinnornas enträgna 
arbete, deras vilja att få vara med och påverka samhället. Jag har själv 
erfarenheter från politiskt arbete i en mansdominerad kultur och var samtidigt 
småbarnsförälder. Det var en intressant tid full med utmaningar. Det som jag 
ogillade i början var känslan av att bli ”klappade på huvudet” ja, ja du är ung 
och policyn att acceptera partiets omöbleringar bland sina förtroendevalda. 
Med det var nog dessa upplevelser som gjorde att jag antog utmaningen att 
vara förtroendevald i drygt tio år. Jag hoppas att framtidens kvinnor slipper 
mina upplevelser utan finner andra intressanta utmaningar som gör att de 
ställer upp som politiskt förtroendevald. Min hypotes är att kvinnors 
handlande inom politiken berodde på hur de levde och de erfarenheter som de 
hade fått inom den rådande ”kvinnokulturen”. De kvinnor som valde att 
representera i politiska organ verkade inom ”en politisk manlig kultur”. De 
kvinnor som verkade inom kommunalpolitiken hade kanske också 
erfarenheter från en ”politisk manlig kultur”. Med detta menar jag att 
kvinnorna kanske hade en man, far, annan släkting som sysslade med politik 
eller att kvinnorna yrkesarbetade, kanske var organiserade inom någon 
förening.  
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1. 1 Bakgrund 
 

 
Kommunens historia 

 
I Skandinavien fanns i de nedtecknade landskapslagarna från 1200–talet former 
av lokalt självstyrelse, där människor samlades till ting inom häradet. En 
renässans för det lokala självstyret uppkom i och med 1700 – talets 
upplysningstidens idéer . De innehöll tankar om självbestämmande, frihet och 
som landsbygdens befolkning delade. Frihet och självbestämmande betydde att 
människorna (medborgarna) själva skulle ta ansvar och fatta beslut om sina 
gemensamma angelägenheter och problem. I Sverige föreslog Mauritz 
Klingspor 1834 att landskapen borde få inrätta folkvalda ting med 
beslutanderätt. Han fick inget gehör för detta. Först 1862 beslutade riksdagen 
om kommunallagarna som kom att gälla i nästan ett sekel framåt. I 
kommunallagarna ingick fyra självstyrande organ nämligen: städer, kommuner, 
församlingar och landsting. 1 
 
År 1952 genomfördes storkommunsreformen som angav att en kommun borde 
ha minst 3000 innevånare, men redan 1962 kom en ny lag som angav att 
innevånare antalet skulle vara minst 8000. Denna reform var till att börja med 
frivillig att genomföra för kommunerna men det gick trögt så staten gjorde 
kommunsammanslagningar obligatorisk från 1974.2 I kommunallagarna från 
1862 blev de  representativa organen kommunalstämman (kommunfullmäktige i 
de större städerna) och nämnder. För att en person skulle vara valbar till ett 
kommunalt förtroende uppdrag, skulle personen ha fyllt 25år, vara man, ej 
straffad eller ha varit försatt i konkurs. 3  

 
 

Folkvald    

 
Med folkvald avses enligt kommunallagen bl. a ledamöter och ersättare i 
fullmäktige och nämnder/styrelser. Förtroendeuppdraget är kopplat till den 
kommunala organisationen och är tidsbegränsat. Det finns en inskränkning i den 
kommunala valbarheten till fullmäktige och det är om en person har anställning 
i kommunen som t. ex kommundirektör, kanslichef. Fullmäktiges ledamöter 
väljs från 1994 på fyra år och räknas från första november valåret.4 Det fanns 
två faktorer som bestämmer antalet förtroendevalda i kommunerna. Dels är det 
antalet fullmäktigeledamöter som är byggt på kommunsammanslagningarna och 
dels på hur kommunerna har beslutat om sina nämndorganisationer.5   
 
Att bli förtroendevald inom riks - och kommunalpolitiken sker i tre steg. Först 
kommer kvalificeringsfasen som består i att urskilja ett antal personer som är 
intresserade av att åta sig ett förtroendeuppdrag. I steg två nomineringsfasen 

                                                 
1 Pettersson, Olof. Kommunpolitik, 3:e upplagan.1998 s 9-11. Hedlund, Gun. ”Det handlar om    
prioriteringar. Kvinnors villkor och intressen i lokal politik. 1996. s. 29 – 30.  
2 Pettersson, Olof. Kommunalpolitik, 3:e upplagan. 1989. s.57. 
3 Ibid.s.51. 
4 Ibid.s.120-121. 
5 Ibid.s.125. 
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har de politiska partierna ett betydande roll. De sätter upp ett antal personer 
(kandidater) på valsedlarna. De uppsatta kandidaterna ska vara representativa i 
avseende till bl.a. kön, ålder, yrke och kommundel. Det tredje steget innebär 
att väljarna ska ta ställning till de uppsatta kandidaterna på valsedlarna. De 
främsta platserna på valsedlarna är viktiga och ger stora möjligheter till att bli 
invald i fullmäktige. Nya kandidater placeras ofta längre ned på valsedeln 
(ersättareplats) som en inskolning i kommunalpolitiken.6 Detta som har 
beskrivits kallas för representativ demokrati och behöver ej vara samma som 
social representativitet. Om den sociala representationen har det under flera år 
förts en debatt. Där har man fört fram att det finns en underrepresentation av 
vissa grupper i de folkvalda organen och bl.a. har det handlat om kvinnor och 
minoriteter.7 Den definition av representation som Olof Pettersson har 
beskrivit, utgår även jag ifrån i min statistiska undersökning av kvinnliga 
representanter i kommunalpolitiska organ. 
I Sverige anses politiker främst vara partirepresentanter. Sitt mandat har de fått av 
väljarna i ett valförfarande men de är nominerade av partier genom att de är 
uppsatta på ett partis valsedel.8 Det innebär att väljarna röstar på det partiprogram 
som bäst motsvarar deras egna åsikter, tankar och krav (åsiktsrepresentation) och ej 
på personen (social representation). 9  
 
Katrineholm  
 
År 1917 övergick Katrineholm från att vara municipalsamhälle till att bli stad 
och det medförde förändringar inom den kommunala förvaltningen. 
Stadsfullmäktige blev det högsta beslutande organet samt att drätselkammaren 
ersatte den tidigare kommunalnämnd.  För att verkställa beslut som bl. a rörde 
hälsovård- och byggnadsfrågor skapades en hälsovårdsnämnd och 
byggnadsnämnd.  Några nya förvaltningsorgan utöver de som fanns tidigare var 
fattigvårdsstyrelse, brandstyrelse och nykterhetsnämnd. De ärenden som skulle 
behandlas kunde komma till stadsfullmäktige bl. a i form av skriftliga motioner, 
förslag från drätselkammaren men även från de kommunala nämnderna och 
styrelserna. Ett beredningsutskott bestående av sju ledamöter hade som uppgift 
att yttra sig över hänvisade förslag samt upprätta förslag på val som skulle ske i 
stadsfullmäktig.10  
 
Den kommunalpolitiska ledningen fram till 1919 hade dominerats av män till 
hundra procent. Men vid valet till stadsfullmäktige hände något. Två kvinnor 
tog plats i stadsfullmäktige som representanter för socialdemokraterna. De var 
Emelia Bärg, gift med en riksdagsman och Maria Karlsson, gift med en 
ledamot av stadsstyrelsen.11 De två kvinnorna lämnade stadsfullmäktige under 
mandatperioden. Därefter var kvinnor representerade under kortare tid fram 
till och med 1926. Under tiden 1927 till 1934 saknades det kvinnlig 
representation i stadsfullmäktige men från och med 1934 har det funnits 
kvinnliga representanter i Katrineholms fullmäktige. Inom de kommunala 

                                                 
6 Pettersson, Olof. Kommunalpolitik, 3:e upplagan. 1998.s. 124. 
7 Ibid.s. 125.  
8 Bäck, Mats, Möller, Tommy. Partier och organisationer. 2003.s.111. 
9 Wängnerud , Lena Kvinnorepresentation. 1999.s. 14.  
10 Hjelmberg, H. Katrineholm , tredje boken. Mellan två världskrig. 1979. s. 39.  
11 Ibid.s. 43.  
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nämnderna har det funnits kvinnliga ledamöter från 1917.12 Den politiska 
fördelningen 1922 i stadsfullmäktige var jämvikt mellan socialdemokrater, 
liberaler (fp) och högern (m).13 Åren därefter och fram till min sista mätpunkt 
1994 var det socialdemokratisk övervikt i stads– och kommunfullmäktige.14 
                                                   
  
Kvinnorörelsen i Sverige  

 

Kvinnorörelsens historia från slutet av 1800 – talet och fram till början av 
2000 – talet brukar omnämnas i form av en rörelse i vågor. Den brukar 
beskrivas som en ström av rörelser som bildat ”vågrörelser”. Med det menas  
att det har funnits personer som strävat/jobbat för att förbättra kvinnors villkor 
i samhället. Den ”första vågen” som inföll under årtiondena omkring 1900 var 
när kvinnofrågan skapade debatt om kvinnors rösträtt, att ses som en likvärdig 
samhällsmedborgare. Hur såg då den kvinnliga representation ut efter 1921? 
Inte blev det en ökad kvinnlig representation utan kvinnorna inordnades i en 
egen politisk värld som t. ex yttrade sig i politiska kvinnoförbund eller 
kvinnliga organisationer som Svenska Husmodersförbundet. Kvinnorna kom 
att arbeta i särorganisationer med så kallade kvinnopolitiska frågor. Det var de 
närliggande vardagsfrågorna som rörde framför allt barn och mödrar. Det 
kunde vara fri förlossningsvård, moderskapsförsäkring, att utomäktenskapliga 
barn skulle ha lika rätt att ärva som barn inom äktenskap, skyddslagstiftning 
för havande och ammande mödrar, förbättrad mödra – och barnavård och att 
hemarbete skulle anses som ett riktigt arbete”.15  
 
Under 1930 – talet skedde en förändring och som historikern Yvonne Hirdman 
kallar för ”Husmoderskontraktet” (osynligt) som var utformat av den 
socialdemokratiska regeringen. Inom socialdemokratin och fackförenings -
rörelsen fanns en kluvenhet till kvinnor som grupp. Dels fanns det de som  
behandlade kvinnor likvärdiga som män och dels de som ansåg att kvinnor 
ingick i hushållet och som mannen ansvarade för. Det innebar att männen som 
grupp ansvarade för det stora hushållet (samhället och kvinnorna som grupp 
ansvarade för det lilla hushållet (familjen). Detta osynliga kontrakt sträckte sig 
från 1930-talet och fram till 1960-talet. På 1930–talet var de flesta politiska 
inriktningar överens om att kvinnans plats i samhället var i hemmet. 
Borgerliga ledamöter i riksdagen motionerade 1936 om obligatorisk 
utbildning för flickor i hushållsgöromål. Regeringen beslutade utifrån 
Skolöverstyrelsens förslag att inte föreslå en obligatorisk undervisning i ämnet 
hushållsgöromål. Men mot slutet av detta årtionde började socialdemokrater 
distansera sig bort från detta synsätt. De förde fram att även pojkar borde ges 
en viss utbildning i familjekunskap och hemvård.16 Följder av detta synsätt i 
samhället blev att kvinnorna inte behandlades likvärdigt på arbetsmarknaden. 

                                                 
12 Hjelmberg, H. Katrineholm, tredje boken. Mellan två världskrig. 1979.s.44-45.  
13 Årsbok för Sveriges kommuner 1922. s. 41. 
14 Stadsfullmäktiges handlingar1930 – 1970. Förteckning över kommunfullmäktige, nämnder och 
styrelser. 1975 – 1994. 
15 Hirdman, Yvonne. Kvinnohistoria.1992.s.206-208. 
16 Aléx, Peder. Konsumera rätt – ett svenskt ideal. Behov, hushållning och konsumtion . 2003. 
s.84. 



 8 

 
 
 
 

Ogifta kvinnor ansågs som ett tillfälligt besök på arbetsmarknaden i väntan på 
giftemål.17 
I det socialdemokratiska folkhemmet under efterkrigstiden skulle kvinnor vara 
mödrar och staten bidrog med olika former av samhällshjälp för att detta 
synsätt skulle bibehållas. Detta att vara moder blev norm i samhället och 
kvinnor som valde att yrkesarbeta, var frånskilda eller ogifta bröt mot denna 
norm och fick mycket lite hjälp av samhället. Husmoderskontraktet kan ses 
som ett förbund mellan män att uppfylla sin manliga försörjningsplikt 
gentemot fru och barn. Samhället garanterade att kvinnor ej konkurrerade med 
dem på arbetsmarknaden utan var husmödrar.18 En ljusglimt var en utredning 
som 1938 föreslog att gifta kvinnor inte skulle få avskedas vid giftemål eller 
graviditet. Detta blev senare lag. Några andra ljusglimtar var när kvinnor 
började organisera sig i nätverk för bevarande av freden, bildandet av 
Yrkeskvinnors riksförbund och bildandet av Fogelstagruppens 
medborgarskola. Medborgarskolan gav kurser för kvinnor bl. a i hur 
kommunala sammanträden gick till, tränade på att skriva motioner och hur de 
skulle synliggöra sig inom politiken.19  
 
Den ”andra vågen” rullade in med början på 1960–talet och in på 1970–talet. 
Den var en viktig del i kvinnors organisering och de framförde krav på 
jämlikhet mellan könen och som utmynnade i en statlig jämställdhetspolitik.20     
Forskaren Christina Bergqvist berör även det som statsvetaren Drude 
Dahlerup tar upp i sin bok ”Vi har väntat länge nog – handbok i 
representation” att en indelning av kvinnorörelsen kan göras i två kategorier: 
rörelsen för kvinnors rättigheter och rörelsen för kvinnors frigörelse. Rörelsen 
för kvinnors rättigheter arbetade med att påverka politiker att genomföra 
politiska reformer för kvinnor.21 Dahlerup skriver i sin handbok ett ”farväl till 
opolitiska kvinnor”. Kan det vara så att kvinnorörelsens andra våg skapade en 
politisk organisering hos kvinnor? Dahlerup menar att kvinnors partipolitiska 
organisering tillsammans med kvinnorörelsen väckte kvinnors politiska arbete, 
en ökning av kvinnors förvärvsarbete, bättre utbildning. Detta kan ha bidragit 
till förbättringar i kvinnors liv.22 Då industrisamhällets utbyggnad började lida 
mot sitt slut förändrades de ekonomiska förutsättningarna och en ny norm 
började utvecklas för kvinnors sociala roll. Normen kvinnlighet kopplades till 
yrkesarbete istället för det kvinnliga hushållsarbetet. Kvinnor hade rätt till 
arbete och omsorgen om barnen blev ett samhällsansvar. Betoningen låg på 
könens likhet och könsolikheterna neutraliserades i lagstiftning och 
partiprogram.23 
 
Utvecklandet av den svenska välfärdsstaten kom att bli betydelsefull för 
kvinnorna eftersom det var genom den offentliga sektorn kvinnor kom ut på 
arbetsmarknaden. Detta menar Bergqvist ledde till att kvinnor fick ett ökat 
politiskt intresse och engagemang inom icke politiska organisationer. Kvinnor 

                                                 
17 Hirdman, Yvonne. Kvinnohistoria. 1992.s. 209.  
18 Ibid .s. 212. 
19 Wikander, Ulla, Hedenborg, Susanna (red). Makt och försörjning. 2003.s.165 – 166. 
20 Ibid . 2003.s. 145.  
21 Bergqvist, Christina. Mäns makt och kvinnors intressen. 1994. s. 63. 
22 Dahlerup, Drude. Vi har väntat länge nog – handbok i kvinnorepresentation.1989. s. 23. 
23 Oskarsson, Maria, Wängnerud, Lena. Kvinnor som väljare och valda. 1995.s. 21.  
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arbetade både inom och utom den etablerade politiska områdena.24 Under den 
senare hälften av 1970–talet uppstod en mängd fristående kvinnogrupper över 
hela landet, kvinnor och kvinnohistoria synliggjordes. Det gav uttryck i form 
av t. ex kvinnoläger, kvinnofestivaler och mässor, kvinnohus, kvinnojourer 
mm. Denna specialisering fortsatte under 1980 – talet i hela landet och 
manifesterades i form av att den 8 mars blev allmän kvinnodag.25 
Kvinnorörelsen som växte fram under den andra vågen kan även ses som en 
besvikelse över av att kvinnorna hade märkts väldigt lite trots att kvinnor hade 
haft samma politiska rättighet som män i 40–50 år. En kvinnoforskning 
började växa fram utifrån teorier om patriarkatet. Dessa teorier hävdade att 
kvinnor inte hade samma möjligheter till politisk representation och makt. År 
1960 var kvinnors representation i riksdagen 10 procent. Hirdman kallar denna 
rörelse för ”jämställdhetskontraktet”.26 Det som tidigare hade setts som 
naturligt att kvinnor skulle vara hemma med barnen sågs som en absurd tanke. 
I en modern familj skulle båda föräldrarna arbeta och de behövde ha 
barnomsorg för sina barn. Daghem började byggas och även en utbyggnad av 
äldreomsorgen skedde i kommuner runt om i landet. Detta ledde till att den 
offentliga sektorn växte och kvinnors yrkesarbete kom till största delen äga 
rum inom den offentliga sektorn. Andra förändringar som gynnade kvinnorna 
var att sambeskattningen avskaffades, föräldraförsäkringen infördes, 
giftemålen minskade men även att det inträdde en sexuell frigörelse i form av 
tillgång till p -piller och en abortlag 1974.27 Detta förändrade synsätt på 
kvinnor gav upphov till att männen började bli problematiserade. Männen 
skulle delta i familjelivet, förändra sig i arbetslivet och den s. k 
”Genuskonflikten” blev synliggjord.28  
 
Hirdman och andra med henne menar att genuskonflikten är ett olösligt 
problem. Uppdelningen (isärhållandet) består mellan könen på det politiska 
området och därav talar man om jämställdhet istället för jämlikhet.29 Maud 
Eduards menar att en ökad kvinnorepresentation är en fråga om mäns makt, 
kvinnors krav och att det finns en intressekonflikt mellan könen. Det är ett 
radikalt förfarande att sittande regering tar upp det i den svenska 
jämställdhetsdebatten som t.ex. i ”Varannan damernas” (SOU 1987:19), 
”Maktutredningen (SOU 1990:44). 30 Under 1990-talet organiserade sig flera 
kvinnor i ett nätverk kallat ”Stödstrumporna” som kom att vara en 
påtryckargrupp på de etablerade politikerna. Stödstrumporna förde fram 
budskapet” halva makten och hela lönen” men även tanken om bildandet av 
ett politiskt parti. Dessa kvinnokrav ifrågasattes av såväl media som etablerade 
partier.  Detta trots att det inte var några nya krav som framfördes av 
stödstrumporna utan gammal skåpmat. Bildandet av ”Stödstrumporna” var en 
reaktion på 1991 års dåliga val. Då sjönk kvinnorepresentation i riksdagen för 
första gången sen 1920-talet. En stor upprördhet uppstod och det gav nytt liv i 

                                                 
24 Bergqvist, Christina. Mäns makt och kvinnors intressen. 1994.s. 64 – 65. 
25 Hedlund, Gun. ”Det handlar om prioriteringar” Kvinnors villkor och intressen i lokal politik. 
1996. s. 34 – 35.  
26 Hirdman, Yvonne. Kvinnohistoria. 1992.s. 214-215.  
27 Ibid .s. 215. 
28 Ibid .s.215.  
29 Oskarsson, Maria, Wängnerud, Lena. Kvinnor som väljare och valda. 1995.s.22-23.  
30 Eduards, Maud, Åström, Gertrud. Många kände sig manade, men få blevo kallade.1993.s. 1,3 –
4. 
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kvinnorörelsen som blev synlig, tack vare Stödstrumporna. Stödstrumpornas 
arbete bidrog till att Sverige satte ”världsrekord i kvinnlig representation” 
efter valet 1994.31 
 
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka utvecklingen av den 

kvinnliga representationen i kommunalpolitiken i Katrineholm 

under åren 1922 – 1994.  
 
I min undersökning ställer jag tre tematiska frågor: 

A. Hur såg den kvinnliga representationen ut i Katrineholms 
stadsfullmäktige/ kommunfullmäktige under åren 1922 – 1994?  

 
B. Hur såg den kvinnliga representationen ut i kommunala  
      nämnder och styrelser i Katrineholm under samma tidsperiod?   

 
C. Hur såg kvinnors agerande ut i stads- och kommunfullmäktige och  
     kommunala nämnder / styrelser i Katrineholm under samma period?  
 
 

1.3 Avgränsningar  
 
Jag har begränsat min undersökning att omfatta hur den kvinnliga 
representationen såg ut i Katrineholms kommunalpolitik åren 1922 – 1994. 
Varför jag har valt denna period beror på dels på att arkivmaterialet var något 
begränsat under de tidiga åren och fick därför utsträckas till 1994 efter 
”varannan damernas” och dels på att 1922 tog de första kvinnorna plats i 
riksdagen. Den andra avgränsningen som gjordes var att undersöka stads- och 
kommunfullmäktige och två nämnder. De två nämnder som valdes hade 
funnits i Katrineholm redan före 1922 och under den undersökta perioden. De 
två utvalda nämnderna blev en ”social – kulturell nämnd” fattigvårdsstyrelsen/ 
socialnämnd och en ”teknisk nämnd”; byggnadsnämnden.32 En tredje 
avgränsning gjordes i form av att endast ta med kvinnor som var ordinarie 
ledamöter i stads- och kommunfullmäktige, byggnadsnämnd och 
fattigvårdsstyrelse / socialnämnd. Läsning och bearbetning av arkivkällor är 
begränsade till varannan mandatperiod (1922, 1930, 1938, 1946, 1954, 1962, 
1970, 1976, 1982, 1988 och 1994). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Rönnblom, Malin. Eget rum - Kvinnors organisering möter etablerade politiker.2002. s. 73 – 74. 
32 Hedlund, Gun. Det handlar om prioriteringar. Kvinnors villkor och intressen i lokal politik. 
1996. s. 294.  
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1.4 Forskningsläget om kvinnlig representation i 
politiken  

 
Kvinnors möjlighet  att verka som politiska representanter har sett olika ut 
under olika tider och i olika kommuner. Även villkor och förutsättningar har 
sett olik ut för kvinnorna. Kvinnors verklighetsuppfattning baseras till stor del 
på en annan kultur än männens. De har verkat i en politisk mansdominerad 
kultur. Hedlund menar att politisk kultur är de värderingsmönster som finns 
hos ett samhälles medlemmar och ett politiskt system som har 
accepterats/integrerats av dess samhällsmedlemmar. Hon talar om att politisk 
kultur är de grundläggande värderingarna (känslor, åsikter, kunskap) och de 
inbördes relationer, bl. a könsrelationer som finns inom det accepterade 
politiska systemet. Hedlund fann i sin undersökning att kvinnliga politikers 
livsmönster och bakgrund ser annorlunda ut mot männens. Kvinnornas värld 
har en starkare anknytning till ansvar och omsorg om människor både i sitt 
familjeliv, yrkesval och de politiska intressena. Männen anknyter mer till en 
ansvarsbefrielse från familjelivet men en starkare anknytning till ekonomi och 
teknik.33 Kan det bero på försörjningsansvaret för familjen?   
 
Om den kvinnliga representationen uppnår omkring 40 procent så kan den 
politiska manskulturen påverkas.34 Anne Phillips menar att förändringar i 
representation slår igenom när ett kön når cirka 40 procent representation. Hon 
menar att en särbehandling i form av kvotering kan vara det bästa för att öka 
den kvinnliga representationen. Hon säger vidare att den kvinnliga 
representationen inom politiken har utvecklats mycket positivt i Norden. 
Orsakerna till den positiva utvecklingen av kvinnlig representation i de 
politiska partierna i Norden beror på flera förändringar i samhället som t. ex 
förvärvsarbete, tillgång till utbildning.35    
 
Hedlund fann i sin studie att kvinnors politiska villkor i kommunpolitiken 
under 1980-talet skiljde sig från männens. Hon fann att kvinnorna hade en 
större belastning i sina liv som t. ex huvudansvar för hem och barn. De 
kvinnor som ägnade sig åt politik hade sållats ut och deltog på villkoren i den 
mansdominerade politiken. Kvinnorna måste vara extra förberedda på att inte 
göra bort sig, kunna lämna sin arbetsplats för politiska möten, få var 
småbarnsmammor, det politiska engagemanget var förankrat hos make och en 
intresseinriktning mot omsorgsfrågor.  Hedlunds undersökning stämmer även 
med Bergqvists slutsatser att kvinnors politiska intresseområden stämmer med 
deras yrkeskompetens.36 De kvinnliga Örebropolitikerna upplevde inte att de 
var maktlösa eller saknade auktoritet. Hedlund menar att kvinnorna hade 
inflytande men ingen självklar auktoritet som kvinnor. Ett exempel på detta 
var när fullmäktige diskuterade ett kvinnohus och männen gick ut för att titta 

                                                 
33 Hedlund, Gun. Det handlar om prioriteringar .Kvinnors villkor och intressen i lokal politik.1996 
s. 79. 
34 Ibid.s.14- 15.  
35 Phillips, Anne. Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och 
ras.2000.s.76 –77. 
36 Hedlund, Gun. Det handlar om prioriteringar. 1996. s. 292. (Bergqvist, Christina. Mäns makt 
och kvinnors intressen. 1994.s.192.) 
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på Europa - cupen i fotboll. Den auktoritet som kvinnor hade var kopplad till 
en politisk position eller expertroll. Om kvinnorna ej nöjde sig med den 
tilldelade rollen eller hade avvikande åsikter utsattes de för härskartekniker.37 
Lena Wängnerud har i sin bok om ”Kvinnorepresentation. Makt och 

möjligheter i Sveriges riksdag ” ställt sig frågan om det har någon betydelse 
om det är en kvinnlig eller manlig politiker som sitter i ett politiskt organ (här 
riksdagen). Har könstillhörighet någon betydelse för politikens inriktning och 
vilka möjligheter finns det för kvinnor och män att utöva inflytande på 
politiken i de politiska organen. Hon menar att det finns en manlig och en 
kvinnlig sida men att det är svårt att ange vilken betydelse kön har. Hon menar 
att könstillhörigheten inte alltid är så knivskarp.  Det hon fann i sin 
undersökning av riksdagsmännen politiska intresse frågor var att det var 41 
procent av riksdagskvinnorna som nämnde omsorgspolitik som det främsta 
intresseområdet och för män var det 22 procent. Det var den motsatta bilden 
då det gällde frågor om ekonomi/skatter, män 45 procent och kvinnor 24 
procent. Wängnerud menar att det är viktigt att tillskriva kön dess rätta 
betydelse utan att generalisera. Hon uppmanar till att vi gör rimliga 
bedömningar.38 Hon säger att när kvinnor kommer in i politiken tar de över 
vissa områden från männen (arbetsdelning) men i grunden blir inte 
förändringen så stor. Det kan betyda att med ett större antal kvinnliga politiker 
så kommer frågor som jämställdhet och omsorg att prioriteras. En annan fråga 
som hon lyfter fram är att klyftan mellan politiskt intresserade män och 
kvinnor har minskat.  Det kan vara en faktor som har ökat den kvinnliga 
representationen. Hon fann vidare att förändringar hade skett i partiernas 
ståndpunkter under de senaste 20 åren med en ökad kvinnorepresentation. Det 
var en majoritet bland riksdagsmännen som upplevde detta. Det var främst 
inom tre områden jämställdhet 40 procent, familjepolitik 34 procent och 
socialpolitik 33 procent. Wängnerud sammanfattar detta med att kvinnors 
områden har blivit mer centrala i och med en ökad kvinnlig representation.39 
 
Inom vetenskapliga forskning saknas idag underlag om hur kvinnor och män 
tycker olika i politiska sakfrågor men frågan om kvinnointressen har 
diskuterats länge. Intresset har fokuserats på det politiska 
deltagandet/representationen och att kvinnor förväntas ha större 
förutsättningar att vara medvetna om sina intressen mot tidigare.40 En 
kvinnoforskare Anna G Jónasdóttir, menar att kvinnors intressen är att bygga 
upp en kontrollerande närvaro i det politiska systemet där de ingår i. Phillips 
menar att det är när kvinnors specifika intressen, krav på makt som har fått 
gehör på den politiska elitnivån. Då kan man förvänta sig att kvinnor får ett 
utbyte av det politiska systemet.41 Hedlund menar att männens härskartekniker 
mot kvinnor kan antas vara av generell karaktär i kommuner oavsett hur 
kvinnorepresentationen ser ut.42 Även Westerlund har studerat kvinnor i 
kommunalpolitiken och vilka intressen de har. Har de kvinnor i kraft av sitt 

                                                 
37 Hedlund, Gun. Det handlar om prioriteringar….1996. s.296. ( Bergqvist, Christina. Mäns makt 
och kvinnors intressen. 1994. s. 192).  
38 Wängnerud, Lena. Kvinnorepresentation. Makt och möjligheter i Sveriges riksdag. 1999.s. 
 174 – 175.  
39 Ibid.s. 176 – 178.  
40 Oskarsson, Maria, Wängnerud, Lena. Kvinnor som väljare och valda. 1995.s. 38.  
41 Ibid.s.87. 
42 Oskarsson, M, Wängnerud, L. Kvinnor som väljare och valda. 1995.s. 300.  
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politiska uppdrag möjlighet att bryta en könsmässig hierarki och att driva 
kvinnofrågor? Westerlund menar att det finns ett mönster kopplat till kvinnors 
livssituation, miljön och deras politiska arbete. Ett område var att kunna 
förena att vara mamma – maka och politiskt aktiv. Flera kvinnor gav uttryck 
för att driva frågor som kvinnor prioriterar. Vidare gav kvinnor uttryck för en 
positiv inställning till partiorganisering för att möta rådande härskarstrategier. 
Det var styrkan och storleken hos både politiska och icke politiska 
kvinnoorganisationer som hade betydelse för antalet kvinnliga 
representanter.43  
 
 

1.5 Teoretisk utgångspunkt  
 
Kvinnors rätt att vara en fullvärdig medborgare har inte setts som självklar 
under historiens gång. År 1921 uppnådde kvinnor den formella rätten att få 
representera i politiska organ på både nationell och kommunal nivå. 
Kvinnorepresentationen i Norden anses vara hög i jämförelse med övriga 
Europa. Många politiska partier i Norden har infört centralt antagna regler om 
könskvotering på krav om kvinnlig och manlig representation omkring 40-50 
procent (Dahlerup 1989: s. 82-147).44 Kvinnor tar plats och blir närvarande i 
en verksamhet som redan har existerat i många år men utan kvinnor. Det minst 
känsliga argumentet för en ökad kvinnorepresentation är att kvinnor har andra 
erfarenheter och resurser än män och som måste få komma till uttryck. Ett 
argument som möter motstånd i samhället är att det är ett kvinnointresse att 
öka kvinnors representation i politiska organ för att kunna påverka/utforma 
samhället.45    
Politisk närvaro bygger enligt Anne Phillips på två principer folklig kontroll 
och politisk jämställdhet. Folklig kontroll och politisk jämställdhet innebär att 
människor är närvarande vid möten, att alla grupper finns där och har ett 
inflytande (på de fattade besluten).46 ”Närvarons politik” baseras på hur 
sammansättningen ser ut bland de personer som befinner sig i politiska 
beslutsfattande organ på nationella och kommunala nivåer. Phillips förknippar 
rättvis representation med politisk närvaro. Hon hoppas på förändringar och 
att det är viktigt att identifiera kvinnors närvaro i politiken. Denna närvaro av 
kvinnor kan då ge kvalitativa förändringar på politikens innehåll.47 Om kön, 
ras och etnicitet beaktas kan det leda till en inriktning mot ökad jämställdhet 
eller proportionell närvaro.48 I mitt arbete kommer fokus att ligga på hur den 
kvinnliga representationen har sett ut i Katrineholms kommunalpolitik.   
 

 
 
 

                                                 
43 Westerlund, Maj – Britt. Kvinnorna tar plats i kommunalpolitiken. 1997. s. 27. 
44Ibid.s.13. 
45 Eduards, Maud, Åström, Gertrud.  Många kände sig manade, men få blevo kallade. 1993.s.3, 47. 
46 Phillips, Anne. Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras. 
2000.s .43. 
47 Ibid.s.89- 90. 
48 Ibid.s. 24.  
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1.5.1. Representation 
 
Anne Phillips skriver att Hanna Pitkin utgår från engelskans represent. Där 
present står för närvarande och re kan översättas med orden åter, ny eller om 
igen. Det skulle då innebära att representera betyder att något om igen görs 
närvarande. Piktin säger om nu något finns där, hur kan det då komma dit på 
nytt? Jo, det finns ett dualistiskt tänkande i att representera. Nämligen att dels 
verkställa väljarnas vilja och dels att ha en förmåga att utöva politiskt 
ledarskap.49 Philips skriver att ”representera” betyder att någon handlar i den 
representerades intresse men att det inte finns någon garanti för att 
representation sker rättvist. Inom forskningen finns det olika syn på den 
kvinnliga representationen. Dels att kvinnor hänvisas till att representera inom 
de områden som kvinnor har erfarenhet av ”socio - kulturella områden” och då 
bevaras könsrollerna, och dels att kvinnors politiska påverkan och makt ökar 
om de får representation inom de områden som de har kunskap och erfarenhet 
av. Utifrån denna plattform kan även en ökad representation ske inom 
”tekniska” områden. Anne Philips tar i sin teori upp frågor om män kan 
representera grupper som saknar representation i de politiska organen. Tar 
män upp samma frågor som de underrepresenterade grupperna? Ett exempel 
om kvinnor har 5 procent av platserna i en lagstiftande församling, behöver 
man bara vända på förhållandena mellan könen för att bli uppmärksam en 
bristande demokrati. Vad skulle män tycka om de hamnade i en minoritet av 
en mot nitton? Det är här som problemet ligger med underrepresentationen av 
grupper i de politiska organen. De politiska organens representation består av 
ett begränsat antal människor eller perspektiv. 50 Phillips menar att de som 
representerar ändrar inte sitt kön eller sin etniska identitet då de väljs till ett 
politiskt uppdrag men att de kanske omformar sin klassposition. Arbetslösa 
kan knappast kräva representation av personer som är arbetslösa eller att 
fattiga personer kan kräva att de ska representeras av lika fattiga.51 
 
 
1.5.2 Kvotering  
 
Kvinnorna i min undersökning hade mycket att kämpa emot ovana att jobba 
politiskt, att kvinnor organiserade sig, att vara kvinna och mor, kämpa mot 
gamla värderingar och attityder. Kvinnors inträde i politiken har setts som ett 
problem som bygger på att mannen är normen i samhället. Män har haft makt 
och inflytande och nu ska detta delas med en ny grupp. Detta kräver nya 
beteenden och handlanden och det kräver en ny föreställning om kvinnor och 
män. Om detta har Yvonne Hirdman skrivit i sin teori om genussystemet. Där 
talar hon om en struktur som består av två principer; dels isärhållandets 
princip att manligt och kvinnligt bör inte blandas och dels hierarkin där 
mannen är norm och överordnad.52 Kan detta mönster ha bidragit till att 
kvinnlig representation har varit och kanske fortfarande är ett laddat område? 

                                                 
49 Philips, Anne. Närvarons politik – den politiska representationen av kön, etnicitet och ras. 
2000.s 14. 
50 bid.s. 34.  
51 Ibid. s.198. 
52 Hirdman, Yvonne. Gussystemet – reflexioner om kvinnors sociala underordning. Eriksson, 
Christina (red). Genus i historisk forskning. 1993. s. 149. 
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Det dröjde ända fram till 1994 innan en radikal förändring skedde med den 
kvinnliga representationen på nationell nivå. Det var efter hot om en formell 
organisering av kvinnor i ett eget parti. Inför valet 1991 hade ett nätverk kallat 
stödstrumporna bildats och som krävde en ökad representation av kvinnor och 
gärna i form av kvotering. Det kan vara detta arbete som ledde till en ökad 
kvinnorepresentation vid 1994 års val. Denna ökade representation av kvinnor 
märktes även vid min undersökning av Katrineholm.  
 
För att få en demokratisk politisk representativitet innebär det att de politiska 
organen har en sammansättning som avspeglar de grupper som finns i 
samhället och ej bara en partipolitisk tillhörighet. Pillips menar att det är 
viktigt att göra det möjligt för dem som är uteslutna från politik att bli 
representerade. För att det ska bli möjligt lyfter hon fram könskvoter trots att 
det kan vara kontroversiellt. Hon menar att kvinnor inte är någon homogen 
grupp utan att kvotering öppnar för en större variation i den kvinnliga 
representationen.53 Könskvotering är en motåtgärd som diskuteras för att 
kunna bryta rådande mansdominans inom politik, yrken och näringsliv. Det 
anses att en könskvotering är den enda metod som kan säkerställa kvinnors 
möjlighet till makt och inflytande. Ingen lämnar nämligen ifrån sig makt på 
frivillig väg och därför måste regeringen på olika sätt uppmuntra olika 
organisationer till en ökad kvinnlig representation.54 Med en ökad närvaro så 
knyter Phillips an till det feministiska tänkandet om skillnaden mellan behov 
och intressen. Feminismen menar att intressen i politiken är att köpslå mellan 
olika grupper. Behov är mer en grundläggande medmänsklig känsla och 
baseras på moraliska ställningstaganden.55 Phillips menar att det måste ske en 
ändring i de politiska organens sammansättning och att det har en symbolisk 
betydelse för att få en jämställdhet mellan kvinnor och män. Det har ett 
symboliskt värde att kvinnor ses i samma positioner som män såväl inom 
politik som inom näringslivet. Men varnar hon, det finns ingen garanti för att 
kvinnors intressen och behovs tas upp.56 Den stora i betydelsen närvarons 
politik ligger i på vilket sätt det är tänkt att förändra den politiska agendan. 
Vilka tankar, prioriteringar som finns bakom och då är kön, etnicitet och ras 
viktigt.57 En rättvisare representation är en process som måste verka över tid. 
Den beror på relationen mellan dem som representerar.  
 

 
1.5.3. Kvinnors intressen  
 
Hedlund har i sin undersökning delat in i nämnder/styrelser i begreppen 
”tekniska nämnder” och ”sociala – kulturella nämnder”. I den tekniska 
nämnden ingår bl. a ( byggnads- hälsovårds- brandskyddsnämnd) och i 
social/kulturell nämnd ingår bl.a. (social- invandrarnämnd och skolstyrelse).58 
Det vidimeras av Oskarsson och Wängnerud att kvinnors intresseområden 
både som väljare och vald verkar ha en dragning mot sociala frågor och en 

                                                 
53 Phillips, Anne. Närvarons politik.- den politiska representationen av….s.193 – 194. 
54 Ibid.s.3.  
55 Ibid.s.91-92. 
56 Ibid.s.101 – 102. 
57 Ibid.s.202. 
58 Hedlund, Gun. Det handlar om prioriteringar….1996.s. 252. 
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positiv inställning till den offentliga sektorn. Kvinnors förvärvsarbete sker i 
stor utsträckning inom den offentliga sektorn och har en sociala karaktär.59 
Gun Hedlund talar om ett samhälles politiska kultur som baseras på 
värderingar, åsikter, känslor, inbördes relationer mellan könen. Hon gör en 
uppdelning mellan kvinnokultur och mansdominerad politisk kultur och att 
kvinnorna verkar i den mansdominerande kulturen.60 Kvinnokulturen kan ses 
som en samling av värderings– och handlingsmönster hos kvinnor.  
 
 

1.6 Metod  
 
Min metod har varit att göra en grundläggande fallstudie som det inte går att 
generalisera utifrån. Den gäller endast för hur det såg ut i Katrineholm under 
åren 1922 – 1994. Studien handlar om att kvinnor i Katrineholm blev invalda i 
fullmäktige och nämnder under en bestämd tidsperiod. Mitt tillvägagångssätt 
har varit att läsa och gå igenom arkivkällor samt vetenskapliga arbeten. De 
lokala arkivstudierna har skett i Katrinholms kommunarkiv, Katrineholms 
stadsarkitektskontor arkiv. Vid läsning av vetenskapliga arbeten har 
stadsbiblioteket i Katrineholm varit till stor hjälp vid beställning av fjärrlånad 
litteratur. Den vetenskapliga litteraturen som har eftersökts har varit 
koncentrerad till kvinnors representation inom politiska organ på kommunal - 
och riksnivå.  
 
 

1.7 Källor och källkritik  
 

Materialet till uppsatsen har jag har baserat på de direkta arkivkällorna som 
består av handskrivna nämndprotokoll från nämndsammanträden men även 
handskrivna medlemsförteckningar från föreningar. Jag har även tagit del av 
tryckta källor från stads- och kommunfullmäktige sammanträden, tryckta 
medlemsmatriklar, förteckningar över ledamöter i kommunfullmäktige, 
styrelser och nämnder. Både de tryckta och otryckta mötesprotokollen har 
varit formellt skrivna. Protokollen följer en dagordning som ledamöterna 
behandlar vid sammanträdet och där ledamöter begär ordet. Det finns inga 
källor som visar hur kvinnor tänkte, agerade inför eller under ett sammanträde. 
Därför kvarstår ett antal frågor som t.ex. om det fanns något organiserat 
samarbete över partigränserna, hur upplevde kvinnorna sin möjlighet att 
påverka i det politiska arbetet, hur stöttade kvinnorna varandra i det politiska 
arbetet? I de tryckta arkivkällorna kan det vara möjligt att delar har valts bort 
eller omtolkats för att passa till ett formellt protokoll. Trovärdigheten till både 
de tryckta och otryckta källorna är att de alltid har justerats av två personer 
som har deltagit vid sammanträdet och som intygar att innehållet 
överensstämmer med sammanträdets innehåll. Störst trovärdighet sätter jag till 
primärkällorna eftersom det var handskrivna protokollen och inte har 
bearbetas av någon person.  
 

                                                 
59 Osakarsson, Maris. Wängnerud, Lena. Kvinnor som väljare och valda. 1995.s. 60. 
60 Hedlund, Gun. Det handlar om  prioriteringar….1996. s. 14-15. 
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2. Kvinnor i kommunalpolitiken 
 
De kvinnor som har funnits som politiska representanter i det undersökta 
materialet har tillhört följande partier socialdemokrater, centerpartiet, folkpartiet, 
moderata samlingspartiet och kristdemokrater. I redovisningen används för 
enkelhetens skull de nuvarande partibetäckningarna samt att förkortningar 
tillämpas som socialdemokrater (s), centerpartiet (c), folkpartiet (fp), moderata 
samlingspartiet (m) och kristdemokrater (kd). Även en förenkling av stads- och 
kommunfullmäktige, byggnadsnämnd, socialnämnd och fattigvårdsstyrelse 
tillämpas i form av fullmäktige, nämnd och styrelse. Den politiska fördelningen i 
stads – och kommunfullmäktige i Katrineholm var under den undersökta perioden 
en majoritet för socialdemokrater. Vid stadsfullmäktige 1922 var fördelningen 
lika mellan socialdemokrater, höger (m) och frisinnade (fp).61 En statistisk 
sammanställning har gjorts av mitt resultat i form av fyra diagram som jag har 
placerat som bilagor. Diagrammen visar kvinnlig representation i: stads- och 
kommunfullmäktige, fattigvårdsstyrelsen / socialnämnden, byggnadsnämnden 
1922 – 1994 och kvinnors aktivitet i stads- & kommunfullmäktige 1922 – 1994.  
 

2.1 År 1922  
 
Stadsfullmäktige  

Det fanns två kvinnor av trettio ledamöter företrädda i Katrineholms 
stadsfullmäktige och de representerade s och fp (diagram 1). De båda kvinnornas 
bakgrund såg olika ut. En av dem var utbildad lärarinna och den andra kvinnan 
var fru och gift med en riksdagsman. En av kvinnorna var medlem i Katrineholms 
Föreningen för kvinnors politiska rösträtt.62 Även den andra kvinnan var 
föreningsmedlem i Vita Bandet. 63 Vid flera tillfällen under 1922 års 
stadsfullmäktige var någon eller både kvinnorna frånvarande från 
stadsfullmäktige. Frånvaron var både anmäld och icke anmäld.64  I 
stadsfullmäktiges handlingar för år 1922 omnämns kvinnorna just vid förhinder. 
Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 28 december föreslogs ledamöter till 
nämnder och styrelser för 1923. Där kunde man läsa att ingen kvinna föreslogs till 
byggnadsnämnden men till fattigvårdsstyrelsen föreslogs en kvinna som ordinarie 
ledamot.65  
 
Fattigvårdsstyrelse  

Det fanns en kvinna från (fp) i styrelsen (digram 2). Hon var även medlem i och 
ordförande under ett antal år i föreningen Vita Bandet. 66 Uppgifter saknades om 
vilken tidpunkt som fattigvårdsstyrelsen hade möten men det var elva 
sammanträden. 67  Protokollen hade en formell karaktär. Ett exempel på detta är 

                                                 
61 Årsbok för Sveriges kommuner 1922.s.45. Stadsfullmäktiges handlingar 1922 – 1970. 
Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1976 – 1994.  
62 Protokollsbok för Katrineholms Föreningen av kvinnors politiska rösträtt 16okt-1913 – 5juni-
1919. 
63 Vita Bandets kassabok 1923-1935. 
64 Katrineholms Stadsfullmäktiges handlingar 1922. Serie A: 5 januari, 12 juni, 13 november, 28 
december. 
65 Katrineholms Stadsfullmäktiges handlingar 1922. Serie A. 28 december. 
66 Vita Bandets protokollsbok 8mars-1919-4oktober-1955. 
67 Katrineholms stad Fattigvårdsstyrelse protokoll 1922. 
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ett sammanträdesprotokoll från 27 september som visar fattigvårdsstyrelsens 
budget yrkanden inför 1923: 

”A. Då den allmänna depressionen ännu vållar stor arbetslöshet 
inom staden och sålunda den därav föranledda kristiden fortfar, hemställer 
fattigvårdsstyrelsen, att stadsfullmäktige även för kommande år måtte, jämlikt §37 
moment 2 i lag om fattigvården” ställa det upptagna beloppet av 5000 kronor samt 
att ersättningsskyldighet ej ska ske om medel erhålles.  

B. Att fattigvårdsstyrelsen får disponera medel efter en donation 
(medlen användas till något för kommunen allmännyttiga ändamål) av A 
Pettersson för att reparera en vårdanstalt.”68 
  
Byggnadsnämnd  

Under detta år saknades det kvinnor vid nämndens femton sammanträden. 
Tidsangivelser om nämndens möten saknades samt att protokollen var 
handskrivna ( diagram 3).69  
 
 

2.2 År 1930  
 

Stadsfullmäktige  

Under detta år fanns inga kvinnor representerade i stadsfullmäktige70 
(diagram 1). 
 

Fattigvårdsstyrelse  

Nämnden hade tio sammanträden med uppehåll under juli och augusti. En kvinna 
från (fp) fanns i styrelsen ( diagram 2). Hon presenterades som fru och var även 
medlem i Vita bandet. Hon blev vid två tillfällen utsedd till protokolljusterare. 
Protokollen var maskinskrivna och hade en formell karaktär. Det angavs inga 
yrkanden, yttranden, eller frågor från ledamöterna. I fattigvårdsstyrelsens förslag 
till budget för 1931 hade styrelsen hemställt om att få inrätta en tjänst som 
expeditionsbiträde och att få ett anslag om 5000 kronor för hemunderstöd för 
arbetslösa familjer. Dessa förslag fick fattigvårdsstyrelsen tillstyrkta av 
drätselkammaren. 71 I protokollen saknades tidsangivelse för sammanträden i 
styrelsen.72  
 
Byggnadsnämnd  

Vid genomgång av nämndens protokoll saknades fortfarande kvinnor i nämnden . 
Byggnadsnämnden hade möten vid tolv tillfällen och protokollen är 
handskrivna.73  
 
 
 
 
 

                                                 
68 Katrineholms stad Fattigvårdsstyrelse protokoll 1922.09.27. 
69 Byggnadsnämndens protokoll 1922. 
70 Stadsfullmäktiges handlingar 1930. 
71 Katrineholms stads Fattigvårdsstyrelse protokoll. 1930.09.24, 10.04.  
72 Katrineholms stad Fattigvårdsstyrelse protokoll 1930. 
73 Byggnadsnämndens protokoll 1930.  



 19 

 
 
 
 

2.3 År 1938  
 

Stadsfullmäktige  

Under detta år fanns det två kvinnor ( s, m) på de trettio platserna och kvinnorna 
presenterades som fruar. Stadsfullmäktige hade tolv sammanträden med starttid 
klockan 18.30.74 Vid junisammanträdet beslutades om en motion som inlämnats 
av de två kvinnorna. Motionen handlade om att anställa en hemsyster i 
Katrineholm från januari 1939 (diagram 4). Stadsfullmäktige beslöt på förslag 
från drätselkammaren att anställa en hemsyster i Katrineholm.75  
 
Fattigvårdsstyrelse  

Under detta år fanns det tre kvinnor i styrelsen (fp, s, m) (diagram 2). Även de 
presenterades som fruar. En av de tre kvinnorna (fp) hade varit ordinarie ledamot i 
styrelsen sedan 1930 och var även medlem i Vita bandet. Styrelsen hade tio 
sammanträden och det var minst två kvinnor närvarande vid alla sammanträden. 
Protokollen var maskinskrivna och hade en formell karaktär. 76 
 

Byggnadsnämnd  

Även under detta år saknades kvinnor i nämnden. Nämnden sammanträde vid 
tjugo tillfällen ibland två gånger i månaden. Protokollen var fortfarande 
handskrivna. Mötestider saknades fortfarande i protokollen.77 
 
 

2.4 År 1946  
 

Stadsfullmäktige  

Under året sammanträde stadsfullmäktige vid tolv tillfällen. Det fanns fyra 
kvinnor representerade bland de trettio ledamöterna (diagram 1). Kvinnorna i 
stadsfullmäktige företräddes av  två partier (två s och två fp). Tre av kvinnorna 
presenterades som fruar och den fjärde som översköterska. Tre av kvinnorna var 
medlem i någon förening som t. ex hembygdsförening, Katrineholms sportklubb 
och husmodersförening.78 Det fanns minst två kvinnor närvarande vid samtliga 
fullmäktigemöten. Alla kvinnorna var vid något tillfälle utsedda till justerare.79  
 
Vid fullmäktiges sammanträde i februari yttrade sig en av kvinnorna i ärendet om 
inrättande av en kontorist - och ritbiträdestjänst på stadsingenjörskontoret. En 
motion inlämnades, undertecknad av bl. a en folkpartikvinna om utfärdande av 
röstkort till varje röstberättigad i staden. Stadsfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till beredningsutskottet.80 Ett ärende som rörde anordnade av 
stadsparken ledde till att en kvinna (fp) yttrade sig och yrkade på återremiss av 
förslaget till drätselkammaren. Votering begärdes där Nej var återremiss och Ja att 

                                                 
74 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar 1938. 
75 Ibid. 1988. 06.30. 
76 Katrineholms stad Fattigvårdsstyrelse protokoll 1938. 
77 Byggnadsnämndens protokoll 1938. 
78 Hembygdsföreningen medlemsförteckning 1955-1967. Katrineholms sportklubb. Protokollsbok 
damsektionen 1935-1948. Katrineholms Husmodersförening / Hem och samhälle, 
medlemsförteckning 1954 – 1976. 
79 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar 1946. 
80 Ibid. 46.02.11. 
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besluta vid sittande fullmäktige. Stadsfullmäktige röstade för ett Nej och att 
kommunen skulle återkomma med ett nytt förslag om stadsparken.81 Ärendet 
återkom vid junisammanträdet med ett nytt förslag till stadsparkens utformning. 
Även nu yttrade sig en kvinna (fp) och reserverade sig mot fullmäktiges förslag 
om stadsparkens utformning. Fullmäktige utsåg ledamöter till nämnden för 
halvöppen barnavård och tre kvinnor företrädde partierna (s, m och en okänd 
partitillhörighet) och de presenterades som fruar.82 
 
Vid stadsfullmäktige i maj inlämnade kvinnorna en tvärpolitisk motion om nya 
lokaler för Barnavårdscentralen. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till 
drätselkammaren för yttrande. Vid fullmäktiges sammanträde den 25 juni var en 
av de motionerande kvinnorna (s-kvinna) föredragande i ärendet. Förslaget till 
beslut var att tillsätta en kommitté som utredde frågan. En kvinna yttrade sig i 
frågan utan något yrkande. Vid fullmäktige i december utsågs ledamöter till 
kommittén som skulle utreda lokalfrågan för barnavårdscentralen. Till kommittén 
utsågs tre kvinnor (två fp, en s) som var representerade i stadsfullmäktige. Två av 
kvinnorna var fruar, en folkskollärare. Två andra motioner hade inlämnats av 
folkpartiet och som också var undertecknade av kvinnor. De två motionerna 
handlade dels om att göra en översyn av stadsförvaltningen och dels göra en 
utredning om stadens ekonomi under de närmaste fem åren. Även en motion hade 
inlämnats vid fullmäktiges december sammanträde av två socialdemokrater en 
kvinna och en man. Motionen handlade om en utredning av hyreskostnaderna i 
stadens barnrikehus (diagram 4).83  
 
Fattigvårdsstyrelse  

Även under detta år fanns det tre kvinnor i styrelsen (en fp, två s) som 
presenterades som två fruar och en översköterska . En av kvinnorna var medlem i 
folkpartiets kvinnogrupp84. Två av kvinnorna hade varit ordinarie ledamöter i 
styrelsen från år 1938. Ett arbetsutskott (AU) och en Direktion för sjuk– och 
ålderdomshemmet på Lövåsen hade införts i styrelsen. En kvinna (s) fanns i båda 
dessa organ.85 Styrelsen hade tio sammanträden med ett AU sammanträde i juli. 
Vid alla dessa sammanträden fanns det minst två kvinnor närvarande, ibland flera. 
De kvinnor som var ordinarie ledamöter var någon gång under året utsedda till 
protokolljusterare. Under detta år fanns det tidsangivelse för styrelsens 
sammanträden som började klockan 19.00 och kunde pågick som längst till 
21.30.86  
 

Byggnadsnämnd  

Under 1946 hade byggnadsnämnden tretton sammanträden och kvinnor saknades 
fortfarande i nämnden (diagram 3). En förändring av protokollen hade skett i form 
av att dessa var maskinskrivna men saknade tidsangivelse.87  
 
 

                                                 
81 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar 1946.04.24. 
82 Ibid. 46.06.17. 46.06.25. 
83 Ibid. 46.05.13. 46.06.25. 46. 12. 28.  
84 Fremle, Lars (red).. Vår stads historia del IV. 2004. s. 185. 
85 Katrineholms stads fattigvårdsstyrelse protokoll: 1946.08.07, 46.03.07, 46.10.30. 
86 Katrineholms stad Fattigvårdsstyrelse protokoll 1946.  
87 Byggnadsnämndens protokoll 1946.  



 21 

 
 
 
 

2.5 År 1954 
 

Stadsfullmäktige  

Det fanns fyra kvinnor representerade på de trettio platserna (två s, en fp, en m). 
Tre av kvinnorna presenterades som fruar, en som fröken. Tre av kvinnorna var 
medlemmar i någon förening som t.ex. folkpartiets lokalavdelning, Katrineholms 
gymnastikförening, Katrineholms kvinnliga bilkårister eller Katrineholms 
husmodersförening.88 Kvinnors närvaro vid fullmäktiges nio sammanträden var 
väldigt hög. Endast vid ett sammanträde var kvinnonärvaron färre än tre.89 På 
fullmäktigesammanträdet i januari valdes bl. a en kvinna från (m) som ledamot i 
trafiksäkerhetskommittén.90 Vid februarisammanträdet behandlades två ärenden 
som handlade om tillsättande av en skolkommitté för innevarande år och en 
konstkommitté. En kvinna yttrade sig i ärendet om skolkommittén samt en kvinna 
blev vald som suppleant till konstkommittén.91 Till fullmäktiges sammanträde i 
maj hade en motion inlämnats av socialdemokraterna varav en av dem var en 
kvinna. Motionen uppmanade stadsfullmäktige att uppdra till drätselkammaren att 
följa upp frågan om antalet vårdplatser vid Kullbergska sjukhuset. Man beslutade 
att remittera motionen till drätselkammaren.92 Vid fullmäktiges sammanträden i 
oktober och november inlämnade tre kvinnor (två s, en m) motioner om dels 
inrättande av en kommunal systuga och dels att äldre skulle kunna få social 
hemhjälp. Vid decembersammanträdet föreslog fullmäktige att låta en kommitté 
utreda inrättandet av kommunal systugan. Till utredningskommittén utsågs tre 
kvinnor och två män. De tre kvinnorna var ledamöter i stadsfullmäktige och 
representerade (s, fp och m) (diagram 4). 93  
 
Fattigvårdsstyrelse  

I fattigvårdsstyrelsen var det kvinnlig majoritet av (diagram 2). Tre av kvinnorna 
företräde (s) och två (m) och det fanns kvinnor närvarande vid alla 
sammanträdena. Av dessa kvinnor var tre representerade även under 1946. En av 
de tre kvinnorna fanns representerade i fattigvårdsstyrelsen redan år 1938 t o m 
1956. För detta mottog hon Katrineholms stads förtjänsttecken 1957. Denna 
kvinna Berta Larsson och hade också varit ordförande i Katrineholms 
socialdemokratiska kvinnoklubb åren 1923 –33, tillhört styrelsen för 
socialdemokratiska partidistriktets semesterhem i Stålboga och ingått i styrelsen 
för kooperativa kvinnogillet. En av hennes söner blev kommunal förtroendeman 
(kommunalråd) i staden.94 Av kvinnorna i fattigvårdsstyrelsen fanns en kvinna 
som titulerades för församlingssyster, övriga titulerades fru. En av kvinnorna var 
medlem i folkpartiets kvinnogrupp.95Vid sammanträdena under detta år hade 
något nytt införts i styrelsen, nämligen en uppropslista över ledamöter (ordinarie 
och suppleanter) och aktuella tjänstemän. Styrelsen hade sju sammanträden. 

                                                 
88 Folkpartiets lokalavdelning Katrineholm protokoll & verksamhetsberättelser 1951-55. 
Katrineholms gymnastikförening namnförteckning1917-61. Katrineholms kvinnliga bilkårister, 
liggare och register 1953 - 1974. Katrineholms Husmodersförening/ Hem och samhälle, 
medlemsförteckning 1954 – 1976. 
89 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar 1954.  
90 Ibid. 54.01.25. 
91 Ibid. 54.03.01. 
92 Ibid. 54.05.31. 
93 Ibid. 54.10.29. 54.11.22. 54.12.12.  
94 Fremle, L (red). Vår stads historia del IV.2004. s.195. 
95 Ibid.s. 185.  
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Direktionen för sjuk– och ålderdomshemmet Lövåsen och AU fanns fortfarande 
kvar. Där ingick två kvinnor (en s, en m) och Kvinnan från (s) var med redan 
1946. 96 Protokollen var fortfarande formella, d.v.s. inga yrkanden, yttranden från 
ledamöterna eller voteringar fanns noterade utan endast vilka beslut som togs och 
att överläggningarna var avslutade. Tider för styrelsens sammanträden saknades.97 
Vid sammanträdet 3 december avtackades en kvinna för sin tid i fattigvårds -
styrelsen under åren 1927 – 1954. Vi sammanträdet framförde en av kvinnorna 
med lång tid i styrelsen, styrelsens tack till den avgående ordföranden.98 
 
Byggnadsnämnd   

Nämnden hade tretton sammanträden och kvinnor saknades fortfarande som 
representanter i byggnadsnämnden (diagram 3). Protokollen var fortfarande 
formella i sin karaktär. Det saknades noteringar om ledamöternas aktiviteter som  
yttranden och yrkanden.99 
 
 

2.6 År 1962  
 

Stadsfullmäktige  

Även under detta år hade kvinnorna hög närvaro i stadsfullmäktige. Det var endast 
vid ett tillfälle som det bara fanns två kvinnor närvarande vid sammanträdet och 
vid övriga tillfällen var närvaron högre. Totalt var fyra kvinnor av trettio 
ledamöter invalda i stadsfullmäktige (diagram 1). En av dem var en kvinna (s) och 
hon hade varit representerad i stadsfullmäktige sedan 1946 och de övriga var två 
kvinnor (s) och en fp. Två av kvinnorna var medlem i någon förening som t. ex 
husmodersföreningen, folkpartiets kvinnogrupp eller hembygdsförening.100 Två 
av kvinnorna var presenterade som fru, en fröken och en kamrer. Vid fullmäktiges 
sammanträde i juni invaldes en femte kvinna från folkpartiet.101  
Ett par ärenden under året handlade om utbyte av lastbilar och namnförslag på en 
idrottsplats gick till votering. Av de närvarande kvinnorna röstade tre ja och en nej 
för utbyte av lastbilar. Vid den andra voteringen om namnförslaget på 
idrottsplatsen röstade två kvinnor (s) ja och en nej från (s).102  
Stadsfullmäktige beslöt vid septembersammanträdet att en kvinna (fp) fick 
framställa en interpellation som handlade om hur långt en utredningskommitté  
hade kommit med inrättande av ett barndaghem i Katrineholm.103 Vid 
sammanträdet i oktober gav stadsfullmäktige förslag på ledamöter till kommittén. 
De tre kvinnor som valdes var två fruar och en folkskollärare och kvinnorna 
företrädde (s, fp, m). Vid ett fullmäktigesammanträde behandlades budget för 
1963. En punkt i budgeten väckte diskussion och gick till votering. Den handlade 
om att biblioteket skulle få anslag för inköp av grammofonutrustning. En kvinna 
yttrade sig positivt om anslag för inköp av grammofonutrustning. Vid voteringen 
röstade de fem kvinnorna ja. Voteringen utföll lika ordförandes röst blev 

                                                 
96 Katrineholms stads fattigvårdsstyrelse protokoll 1954.10.26. 
97 Katrineholms stads fattigvårdsstyrelse protokoll 1954. 
98 Katrineholms stads fattigvårdsstyrelse protokoll 1954.12.03 
99 Byggnadsnämndens protokoll 1954. 
100 Katrineholms Hembygdsförening, medlemsförteckning 1955-1967, 1970. 
101 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar 1962. 62.06.25. 
102 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar. 62.03.19. 62.04.16. 
103 ibid. 62.09.24. 
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utslagsgivande vilket resulterade i bifall till anslaget.104 Vid december 
sammanträdet föreslogs en av kvinnorna (s) till vice ordförande i 
barnavårdsnämnden (diagram 4).105 
 
Socialnämnd  

Vid studiet av representationen i denna nämnd hade något hänt, nämligen att två 
kvinnor hade blivit utsedda till ordförande och vice ordförande. Till ordförande 
var en fru (s) och vice ordförande var en folkskollärare (fp). I nämnden fanns 
totalt tre kvinnor (två s, en fp) som även var medlemmar i någon förening t. ex 
husmodersförening, folkpartiets lokalavdelning eller fp:s - kvinnogrupp. Nämnden 
hade elva sammanträden och det var minst två kvinnor närvarande under dessa 
sammanträden. Socialnämndens sammanträden började klockan 18.00 och höll 
som längst på till 21.20. Vid nämndens första sammanträde genomfördes en 
delegeringsordning för några av nämndens områden. Nämnden valde ordföranden 
till delegerande för år 1962 i familjebidragsärenden, hemhjälpsärenden och i 
samarbetsärenden.106 En öppenhet kunde ses i ordförandes arbete i form av 
återrapportering vid nämndens sammanträden som exempel kan nämnas att 
ordförande hade deltagit i sjukkassans årsmöte, varit ombud vid Landstingets 
konferens om träningsverkstäder samt deltagit i en kurs om sysselsättnings - 
metodik tillsammans med ålderdomshemmet Furulidens föreståndarinna.107  
 
Byggnadsnämnd 

I protokollen från nämndens sammanträden var samtliga ledamöter män.108 
(diagram 3). 

 
2.7 År 1970  
 

Stadsfullmäktige  

Under detta år var stadsfullmäktige samlat vid nio tillfällen. Det fanns åtta kvinnor 
representerade av trettio ledamöter (fyra s, en m och tre fp) (diagram 1). Samtliga 
kvinnors närvaro var hög vid fullmäktige sammanträden. Vid sex av de nio 
sammanträdena var det minst sju kvinnor närvarande. En av kvinnorna från (s) 
hade varit ledamot i fullmäktige från 1939 och en annan kvinna (fp) från 1947 
men hade ett uppehåll 1959-62. Fyra kvinnornas civila bakgrund var fruar och de 
övriga med yrkesbakgrund som kontorschef, folkskollärare, biblioteksbiträde och 
sjuksköterska.109 Fem av kvinnorna var medlemmar i någon förening och en av 
kvinnorna var revisor i Yrkeskvinnans klubb i Katrineholm.110 Vid fullmäktiges 
sammanträde i maj berättade en av kvinnorna om ett besök i staden Halver i norra 
Tyskland som ett 40 – tal kvinnor hade gjort från socialdemokratiska 
partidistriktet.111 Stadsfullmäktige beslutade om en styrelse för Invandrarbyrån 
och där blev två kvinnor utsedda som personliga suppleanter. Vid fullmäktiges 
sammanträde i december avtackades fyra av kvinnorna av fullmäktiges 

                                                 
104  Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar 1962.10.29.  
105 Ibid. 62.12.17. 
106 Socialnämndens protokoll 1962.02.06. 
107 Ibid. 1962.05.06. 11.06.05.19. 
108 Byggnadsnämndens protokoll 1962.  
109 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar 1970. 
110 Yrkeskvinnornas klubb i Katrineholm, protokollsbilagor. 
111 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar 1970.05.25. 
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ordförande. En av dessa kvinnor var den ledamot som hade varit med i 
stadsfullmäktige sen 1939.112 Flera av kvinnorna hade varit politiskt 
förtroendevalda i minst tjugo år i stadsfullmäktige – nämnd / styrelse och erhöll 
för detta Katrineholms förtjänsttecken.113  
 
Socialnämnd  

Det fanns tre kvinnor representerade (två fp, en s) i nämnden (diagram 2). En av 
kvinnorna (s) var presenterad som fru och övriga två kvinnor (fp) var presenterade 
som studierektor, folkskollärare. En av folkpartikvinnorna var vice ordförande i 
nämnden, folkskollärare och styrelseledamot i folkpartiets lokalavdelning.114 
Nämnden hade haft tjugotre sammanträden och en av kvinnorna hade varit 
närvarande vid tjugotvå tillfällen. Det innebar att det hade funnits en kvinna 
representerad vid nämndens sammanträden utom vid ett tillfälle den 30 juni. Vid 
ett tillfälle utsågs en kvinna (fp) till mötesordförande.115 Protokollen hade ännu en 
formell karaktär men hade tidsangivelse för nämndens sammanträden.116  
 

Byggnadsnämnd  

Detta år hade den första kvinnliga inbrytningen i nämnden skett. Vid läsning av 
nämndens protokoll för 1970 fanns en kvinna (s) som suppleant. Av nämndens 
elva sammanträden fanns denna kvinna närvarande vid sex tillfällen. Av 
protokollen framgick det inte om hon fick tjänstgöra som ordinarie eller inte. Det 
gick även att se att sammanträdena var förlagda till kvällstid med start klockan 
19.00.117 
 
 

2.8 År 1976  
 

Kommunfullmäktige  

Detta år hade kommunfullmäktige elva sammanträden och totalt fanns det tolv 
kvinnor representerade av fyrtionio ledamöter (diagram 1). Kvinnorna företrädde 
fyra partier (fyra c, två fp, fem s, en m) och i presentationen av kvinnornas civila 
bakgrund hade en förändring skett. En majoritet av kvinnorna hade yrkestitlar och 
fem kvinnor presenterades som fruar. De yrken som presenterades var kontorist, 
undersköterska och studieorganisatör. 118 Vid nio av de elva 
fullmäktigesammanträdena var det minst elva kvinnor närvarande. Vid 
januarisammanträdet behandlades en motion från en centerkvinna som rörde  
studiematerial om Katrineholm för kommunens vänorter. Motionen ansågs 
besvarad eftersom det fanns ett material som skulle kunna användas, och det var 
skrivet av förre kommunalborgmästaren. Den motionerande kvinnan yttrade sig 
under överläggningarna. Ytterligare en centermotion som gällde bostadsbyggande 
i Forssjö och även här yttrade sig en kvinna. En motion handlade om utbildning 
för dagbarnvårdare och ledde till att votering begärdes efter avslutad diskussion. 
Förslaget till beslut var att uppdra åt Barnavårdsnämnden att utbilda 

                                                 
112 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar.1970.06.22. 70.12.14. 
113 Hjelmberg, H. Katrineholm, tredje boken. Mellan två världskrig. 1973.s. 29 –31. 
114 Folkpartiets lokalavdelning i Katrineholm, medlemslistor 1953 – 54, protokoll 1951 – 55.  
115 Socialnämndens protokoll med bilagor.1970.06.02. 
116 Ibid. 1970.  
117 Byggnadsnämndens protokoll 1970. 
118 Förteckning över kommunfullmäktige, styrelser, nämnder i Katrineholm 1975. 
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dagbarnvårdarna. De som stödde kommunstyrelsen röstad Ja och de som stödde 
motionen röstade Nej. Ja - alternativet vann med tjugosex röster varav fem 
kvinnor (s) röstade ja och sju kvinnor röstade nej.119  
 
Vid fullmäktigesammanträdet i mars behandlades en motion som hade inlämnats 
av bl. a en kvinna (s) om inrättande av en konsumentnämnd i Katrineholm.120 På 
fullmäktigesammanträdet i april behandlades en motion av en kvinna (fp) om 
uppsättande av trafikljus vid ålderdomshemmet Furuliden. Under behandlingen 
yttrade sig den motionerande kvinnan. Kommunfullmäktige beslutade att 
motionen inte skulle leda till någon åtgärd och den avslogs. Vid samma 
fullmäktige ställdes en enkel fråga av en kvinna (c) om kiosk- och 
bensinförsäljning i Björkvik. Fullmäktige beslutade att frågan kunde ställas.121 
Vid septemberfullmäktige behandlades ett ärende som rörde namnsättning på ett 
grönområde vid varuhuset Domus vilket ledde till votering. Tjugofem ledamöter 
röstade för att fullmäktige skulle fatta beslut om namnet vid sittande fullmäktige, 
vilket bifölls. Det var sju kvinnor som röstade nej och ville att ärendet skulle 
återremitteras till beredningsutskottet..122 Även vid novemberfullmäktige gick ett 
ärende till votering, som handlade om att bygga ett daghem i kommun. En 
majoritet (42) av ledamöterna röstade nej med bl. a tio kvinnor (diagram 4).123  
 
Socialnämnd 

Nämnden hade sex sammanträden under året och fyra kvinnor fanns företrädda (s, 
fp, c och m). En av kvinnorna hade varit representerad i nämnden sedan 1962. En 
kvinna från folkpartiet var utsedd till vice ordförande och nämnden hade två 
delegationer (arbetsutskott). I bidragsdelegationen fanns två kvinnor (s, m) som 
ordinarie ledamöter och i servicedelegationen var en kvinna (fp) ordinarie 
ledamot.124 Av kvinnorna var två presenterade som fruar (s, c), två presenterade 
som folkskollärare, kontorist och en var medlem i yrkeskvinnornas klubb. De 
flesta kvinnorna hade hög närvaro vid sammanträdena. En uppropslista användes 
under detta år för nämndens samtliga ledamöter.125 Vid nämndens sammanträde 
den 3 februari yttrades sig nämnden över motionen, rörande uppsättande av 
trafikljus vid ålderdomshemmet Furuliden. En av kvinnorna yttrade sig i ärendet. 
Nämnden tillstyrkte förslaget att trafikljus kunde uppsättas vid Furuliden.126 Vid 
nämndens behandling av Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) 
framställan om anslag för beräknat underskott vid ålderdomshemmens 
studieverksamhet, yttrades sig två kvinnor (s och fp). Beslutet blev avslag.127 Vid 
nämndens decembersammanträde behandlades anslaget till vårdbiträdestjänster  
vid två av kommunens ålderdomshem. Två kvinnor (s, fp) yttrade sig över 
detta.128 
 

                                                 
119 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1976.01.26. 
120 Ibid.1976.03.22. 
121 Ibid.1976.04.26. 
122 Ibid.1976.09.27. 
123 Ibid. 1976.11. 22.  
124 Förteckning över kommunfullmäktige, styrelser, nämnder i Katrineholm 1975. 
125 Socialnämnden protokoll med bilagor 1976. 
126 Ibid. 1976.02.03. 
127 Ibid. 1976.10.05. 
128 Ibid. 1976.12.07. 
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Byggnadsnämnd 

Under detta år hade nämnden tolv sammanträden, ett varje månad. Nu fann jag 
också att nämnden hade fått en kvinnlig ledamot (diagram 3). Hon företrädde (s) 
och presenterades som fru. Hon var närvarande vid nio tillfällen och blev även 
utsedd att justera byggnadsnämndens protokoll.129  
 
 

2.9 År 1982  
 

Kommunfullmäktige 

Även under detta år var det elva kommunfullmäktige sammanträden. Av 
fullmäktiges 51 ledamöterna var 18 kvinnor (11s, två m, tre c och två fp) 
 (diagram 1). Några förändringar hade skett i kvinnornas civila bakgrund.  
Nu var det endast tre kvinnor som presenterades som fru. Fyra kvinnor  
hade högskoleyrken tandläkare, socionom, kurator och inspektör. Övriga 
yrkesbetäckningar var kontorist, lantbrukare, kulturassistent, tillskärerska och 
undersköterska. En kvinna blev vid sex fullmäktigesammanträden vald till 2:a 
vice ordförande samma kvinna valdes till ordförande för augustifullmäktige.130 
Tre av kvinnor var medlemmar i  centerns kvinnoförbund, yrkeskvinnors klubb 
och FN-föreningen.131  
 
Vid februarifullmäktige behandlades ett förslag om utbyggnad av vattenledningar 
och gator i Björkvik. I ärendet yttrades sig bl.a. en kvinna om ett tilläggsförslag 
som rörde hur resterande kostnader för gatuarbeten skulle täckas. Ärendet gick till 
votering och då röstade elva kvinnor (s) ja till kommunstyrelsens förslag och fem 
kvinnor nej (fp, m, c).132 Vid marsfullmäktige behandlades och diskuterades ett 
förslag om att höja det kommunala bostadstillägget till pensionärer. Ärendet gick 
till votering och tjugonio ledamöter röstade för en höjning varav elva kvinnor (s) 
samt sex kvinnor (c, fp, m) röstade mot. Vid detta fullmäktigesammanträde 
behandlades Barnomsorgsplanen för åren 1982 – 1986. En kvinna yttrade sig över 
förslaget till fördelningen mellan daghem och familjedaghem. Ärendet som gick 
till votering hade fördelningen att 60 procent av barnomsorgsplatserna skulle vara 
i daghem och 40 procent i familjedaghem. Ett motyrkande fanns mot förslaget att 
fördelningen skulle vara 50 procent i vardera verksamheten. Voteringen utföll 
med tjugonio för och tjugotvå mot förslaget. Elva kvinnor röstade för förslaget (s) 
och sex kvinnor röstade emot (m, c, fp) .133  
 
Vid sammanträdet i maj behandlade fullmäktige en motion som handlade om 
exploatering av ett fritidsområde. Ärendet som gick till votering hade ett förslag 
om vintervatten för området. Där röstade tjugoåtta ledamöter för (tio kvinnor) 
förslaget och tjugo emot (fyra kvinnor). Tre ledamöter avstod från att rösta och av 
dessa var två kvinnor (s och fp). Även ett särskilt yttrande inlämnades av tre 
kvinnor (två m, en c) och sex män.134 På fullmäktigesammanträdet behandlades 

                                                 
129 Byggnadsnämndens protokoll 1976.  
130 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1982. 
131 Centerns kvinnoförbund i Katrineholm/ Katrineholms centerkvinnor, liggare och register, 
matrikelböcker. Katrineholms FN – förening, medlems – och styrelseförteckning av 1974 – 1999. 
132 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1982.02.22. 
133 Ibid.1982.03.22. 
134 Ibid.1982.05.24. 
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även förslaget om ändringar i kommunens nämndorganisation. Förslaget till beslut 
var presenterat i 32 attsatser. Under behandlingen av dessa yttrade sig bl. a tre 
kvinnor (s, c, fp). Ett antal voteringar förekom, en reservation inlämnades av fyra 
kvinnor (två m, två fp) en kvinna (s) deltog ej i beslutet. Vi ett par andra ärenden 
yttrade sig två kvinnor. Dels yttrade sig en kvinna (s) om besvarandet av en 
interpellation om anslag till en ungdomsorganisation och dels yttrade sig en 
kvinna (fp) om till- och ombyggnad av skolmåltidskök.135 Vid oktoberfullmäktige 
behandlades en motion om ändring av gatunamn i Björkvik. Där yttrade och 
yrkade en kvinna på återremiss till kommunkansliet för ytterligare behandling.136 
Vid novemberfullmäktige behandlades budget för 1983. Där yttrade sig en kvinna 
(s) samt att reservationer inlämnades av sju kvinnor (tre c, en fp, tre m). Vid 
ärendet om budgetavräkning för januari – juli 1982 yttrade och yrkade en kvinna 
på bordläggning av ärendet (diagram 4).137  
 

Social centralnämnd  
Nämnden var utökade till elva ordinarie ledamöter. Sex kvinnor fanns i nämnden 
(två s, en fp, två m, en c) och alla kvinnorna var presenterad med yrkestitlar vilka 
var kontorist/kanslist, sjukvårdsbiträde, kurator och sköterska (diagram 2).138 
Under året hade nämnden sexton sammanträden och det var minst två kvinnor 
närvarande vid sammanträdena.139 Nämnden hade tre utskott med fem ordinarie 
ledamöter i varje. I planeringsutskottet fanns en kvinna (m) som även var vice 
ordförande i nämnden och i seviceutskottet fanns en kvinna (s). I sociala utskottet 
fanns det två kvinnor (fp, s) och där var fp - kvinnan vice ordförande. 140 Vid 
behandlingen av Barnomsorgsplan för åren 1982 – 86 yrkade en m- kvinna att 
fördelningen mellan daghem och familjedaghem skulle vara 50 procent av 
vardera. Socialnämnden beslutade att fördelningen skulle var 60 procent i daghem 
och 40 procent i familjedaghem.141 Vid nämndens sammanträde den 23 februari 
var det en kvinna som yttrade sig om en översyn av fritidshemmen i kommunen. 
Vid behandlingen av att kommunala bostadstillägget (KBT), vilket innebar en 
nedre bidragsgräns på max 80 kronor per månad. En kvinna från fp yrkade på 
avslag på detta förslag. En kvinna (m) yttrade sig och stödde fp -kvinnans 
avslagsyrkanden. Votering begärdes som utmynnade i att förslaget om en nedre 
gräns segrade. S-kvinnor stödde förslaget men en kvinna (m) stödde och röstade 
med fp - kvinnas yrkande om avslag. 
 
Vid behandling av socialnämndens drift- och kapitalbudget för 1983 samt 
ekonomi- och verksamhetsplan för 1983 – 87 yrkade en kvinna (m) att anslaget 
för semestervikarier ej skulle medtagas i budget och begärde votering. Vid 
röstningen stödde tre kvinnor (s) majoritetsförslaget, tre kvinnor (m) stödde 
motförslaget och en kvinna avstod från att rösta.142 Vid nämndens sammanträde i 
november behandlades en skrivelse från ”Föreningen för kvinnojourer i 
Katrineholm” med begäran om bidrag till verksamheten och hyresfri lokal. Här 
yttrade sig två kvinnor (fp, m). Nämnden beviljade verksamhetsbidrag och 
                                                 
135 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll.1982.06.28. 
136 Ibid.1982.10.25. 
137 Ibid. 1982.11.08. 
138 Förteckning 1980 över kommunfullmäktige, styrelser, nämnder i Katrineholm. 
139 Socialnämnden med bilagor 1982.02.02. 
140 Förteckning 1980 över kommunfullmäktige, styrelser, nämnder i Katrineholms kommun. 
141 Socialnämnden protokoll med bilagor 1982.02.23. 
142 Ibid.1982.06.08. 
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lokalfrågan bordlades. Ett annat ärende som fyra kvinnor yttrade sig över var 
dispens från gällande skolskjuts bestämmelser.143. Vid decembersammanträdet 
utsåg nämnden två ledamöter i ”yrkesråd för hemteknisk utbildningssektor” och 
det blev två kvinnor (s, m).144  
 
Byggnadsnämnd 

Återigen saknades kvinnor i byggnadsnämnden (diagram 3). Däremot fanns det 
kvinnor som suppleanter som företrädde (s) och (fp). Nämnden sammanträde vid 
elva tillfällen, ej under juli månad. Vid ett sammanträde tjänstgjorde en kvinna 
som ordinarie ledamot och blev även utsedd till protokolljusterare.145  
 
 

2.10 År 1988  
 

Kommunfullmäktige  

Av kommunfullmäktiges 51 ledamöter var femton kvinnor (nio s, två m, två c, två 
fp). Tre av dessa var presenterade som fruar, andra som riksdagsledamot, 
typograf, kanslist/assistent, byrådirektör, studieorganisatör och arkivföreståndare 
och lantbrukare. Fyra kvinnor hade högskoleutbildning som adjunkt, förskollärare, 
socionom och inspektör.146 Några kvinnor hade föreningsanknytning nämligen 
motormännens helnykterhetsförbunds damklubb, hembygdsföreningen och 
yrkeskvinnans klubb.147 Det var minst tio och mest arton kvinnor närvarande vid 
fullmäktigesammanträdena. Vid åtta tillfällen var en kvinna (s) vald till andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige sammanträden började 
klockan 19.00 och varade som längst till 23.30.148 Vid januarisammanträdet 
behandlades ett ärende om inrättande av en naturvårdsberedning. Under 
behandlingen av ärendet föreslog och yrkade m-gruppen att namnet på 
beredningen skulle vara ”miljövårdsberedningen”. Beslutet blev 
”naturvårdsberedning” och mot detta reserverade sig m-gruppen till förmån för 
sitt yrkande. Bland reservanterna var två kvinnor (m).149 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden i mars och april fanns det flera ärenden 
som m-gruppen reserverade sig emot och där ingick två kvinnor. De ärenden som 
det gällde var förslag till lokallösning för fritidshem och fritidsklubb, 
bostadsförsörjnings program för 1988 – 1990, barnomsorgsplan för 1989 – 1993 
och ändring av bolagsordningen för Katrineholms Energiverk. Vid april månads 
fullmäktige besvarades två gruppmotioner varav en från moderaterna och en från 
folkpartiet. Det var en kvinna bland motionärerna från vardera partiet. Folkpartiets 
motion handlade om kommunalt stöd till alternativ barnomsorg. Förslag till beslut 
var att motionens ansågs vara besvarad och mot detta reserverade sig tjugoen 
ledamöter varav fem var kvinnor (en fp, två m, två c). Den andra motionen 
behandlade ett enhetligt huvudmannaskap för hemsjukvården. Även här var 

                                                 
143 Socialnämndens protokoll med bilagor.1982.11.02. 
144 Ibid.1982.12.07. 
145 Byggnadsnämndens protokoll 1982.  
146 Förteckning 1986 – 1988 över kommunfullmäktige, styrelser, nämnder i Katrineholms 
kommun. 
147 Motormännens helnykterhetsförbunds: damklubb medlemsregister. 
148 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1988. 
149 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1988.01.25. 
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förslaget till beslut att motionen skulle anses vara besvarad. Mot detta reserverade 
sig den moderata fullmäktigegruppen där två var kvinnor.150  
Vid majfullmäktige besvarades en interpellation om broschyren ”Vår miljö” som 
inlämnats av en kvinna (m). Under överläggningarna yttrade sig denna kvinna och 
fullmäktige förklarade överläggningarna avslutade.151 På kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni behandlades ett ärende om ändring av detaljplan för två 
kvarter i Katrineholm. Moderatgruppen reserverade sig mot fullmäktiges beslut 
varav tre var kvinnor. Vidare besvarades en motion om möjligheterna att lägga ut 
måltidsverksamheten på entreprenad. Under ärendets behandling yttrade sig  en 
kvinna som även tillstyrkte kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering 
begärdes om ärendet skulle behandlas vid sittande sammanträdet eller 
återremitteras och beslutet blev bifall till direkt behandling. Kommunfullmäktige 
besvarade även en motion om att utreda broförbindelse mellan norra och västra 
industriområdet i Katrineholm. Fullmäktiges beslutade att motionen ansågs vara 
besvarad. Mot detta reserverade sig sex ledamöter och av dessa var två kvinnor 
(fp). En interpellation inlämnades av en kvinna (m) om partipolitik i planerings – 
och samrådsorgan. Beslutades att interpellationen fick framställas.152 Vid 
septemberfullmäktige behandlades en motion om ny förbiled till Valla och som 
hade inlämnats av en kvinna (fp). Under överläggningarna yttrade sig 
motionären.153  
 
Vid det första kommunfullmäktigesammanträdet i november valdes en kvinna (s) 
till andre vice ordförande i kommunfullmäktige.154 Vid det andra 
kommunfullmäktigesammanträdet i november behandlades budget för 1989. 
Tjugoen ledamöter reserverade sig mot delar av budgetförslaget varav sju var 
kvinnor (en mp, tre m, tre fp). En motion som behandlades hade inlämnats av en 
kvinna (fp) handlade om införandet av en ”miljöbuss” och information om hur 
plastmaterial påverkar vår miljö. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen 
för yttrande. En kvinna (m) hade inlämnat en interpellation om ersättning för vård 
av egna barn åt dagbarnvårdare. Interpellationen fick framställas.155 På 
decemberfullmäktige besvarades en motion om överförande av räddningskåren till 
kommunen. Beslutet blev att avslå motionen och mot detta reserverade sig sex 
ledamöter varav två var kvinnor (m) (diagram 4).  
 
Socialnämnd  

Socialnämnden bestod nu av elva ordinarie ledamöter och av dessa var sex 
kvinnor (tre s, en fp, två m) (diagram 2). Nämnden hade två utskott för beredning 
av ärende vilket kallades planerings- och biståndsutskottet med fem ordinarie 
ledamöter i varje. I planeringsutskottet ingick två kvinnor (fp, m) och likaledes i 
biståndsutskottet (s, m). 156 Nämnden hade tretton sammanträden. En majoritet av 
kvinnorna var presenterade med en yrkestitel som förskollärare, sjuksköterska, 

                                                 
150 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll.1988.03.28. 1988.04.25. 
151 Ibid.1988.05.30. 
152 Ibid.1988.06.27. 
153 Ibid.1988.09.26. 
154 Ibid.1988.11.07. 
155 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1988.11.28. 
156 Förteckning 1986 – 1988 över kommunfullmäktiges styrelser, nämnder m. m i Katrineholms 
kommun. 
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kontorist/assistent, arkivföreståndare och förrådsarbetare . En kvinna (fp) var vice 
ordförande i socialnämnden. 157  
 
Vid nämndens sammanträde den 2 februari behandlades ersättning till 
Katrineholms Taxi vid färdtjänst av specialfordon, anhållan om höjt kommunalt 
driftbidrag från ett föräldrakooperativt daghem, skrivelse angående 
flyktingverksamhet inom den kommunala barnomsorgen samt att de fackliga 
organisationernas krav på tre semestervikarier på individ- och familjeomsorgen 
för innevarande sommar. Under dessa ärendens behandling yttrade sig flera  
kvinnor från m och fp.158 Vid nämndens sammanträde den 6 april var fler kvinnor 
aktiva i debatten. Nämnden behandlade en motion som föreslog att skolmåltids - 
verksamheten skulle läggas ut på entreprenad. En kvinna yrkade bifall till 
motionen. Mot detta ställde nämndens ordförande kommunstyrelsens förslag till 
återremiss och ytterligare utredning. Två kvinnor (m, fp) reserverade sig mot 
nämndens beslut. Ytterligare två andra ärenden ledde till att fler kvinnor yttrade 
sig. De handlade om att barnomsorgen skulle stänga sin verksamhet en dag för 
planering samt sammanträdestider för bistånd - och planeringsutskottet. Vid dessa 
två ärenden yttrade sig kvinnor från flera partier (fp, m, s).159 
 
Vid sammanträdet den 7 juni behandlade nämnden bl. a budgetuppföljnings -
prognos nummer ett, en organisationsöversyn av invandrar- och flyktingbyrån, en 
principplan för lokal äldreomsorg och decentraliserad barnomsorg. Vid dessa 
ärenden yttrade sig folkparti- och moderatkvinnor.160 Ett ärende vid juli- 
sammanträdet om barnomsorgens utbyggnad i kommunen ledde till att kvinnor 
från flera partier yttrade sig i frågan.161 På septembersammanträdet behandlades 
ärendet om daghem i Julita och här yttrade sig kvinnor från s, c, fp och m.162 Ett 
ärende vid novembersammanträdet ledde till yttrande från flera kvinnor (s, m, fp). 
Det handlade om införande av administrativa datarutiner (ADB) inom 
barnomsorgen. En kvinna (s) yttrade sig om nämndens remissvar om inrättande av 
handikappkonsulent.163 Vid december sammanträdet var det en kvinna (m) som 
yttrade sig om regler för ansökan och tilldelning av plats inom barnomsorgen. 
Denna kvinna reserverade sig mot nämndens beslut i detta ärende. Vidare 
behandlades barnomsorgstaxa och tillämpningsregler och nämnden yttrade sig 
över motion om enhetstaxa inom barn- och äldreomsorg samt anslag till 
föreningar och organisationer. I alla dessa ärenden yttrade sig samma kvinna (m). 
Vid behandlingen av anslag till föreningar meddelade en kvinna (s) att hon ej 
deltog i beslutet tillsammans med en centerpartistisk man.164  
 
 

Byggnadsnämnd  

Nämnden hade under detta år elva sammanträden under eftermiddags tid. Det 
fanns en kvinna i nämnden (diagram 3). Denna kvinna från (s) blev utsedd till 
ordförande vid ett nämndsammanträde i februari 1988. Av de elva sammanträdena 
                                                 
157 Socialnämndens protokoll med bilagor 1988. 
158 Socialnämndens protokoll med bilagor 1988. 88.02.02. 88.02.09. 
159 Ibid.1988.04.06. 
160 Ibid.1988.06.07. 
161 Ibid.1988.07.07. 
162 Ibid.1988.09.06.  
163 Ibid.1988.11.01. 
164 Ibid.1988.12.06. 
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var kvinnan närvarande vid sex tillfällen. Vid sju tillfällen var en eller båda av de 
kvinnliga suppleanterna ordinarie ledamöter från (fp och m).165 Vid 
kommunfullmäktige i november utsågs två kvinnor (en s, en fp) som ordinarie 
ledamöter i Byggnadsnämnden.166  
 
 

2.11 År 1994  
 

Kommunfullmäktige januari – mars  
Av 51 ledamöter fanns tjugoen kvinnor representerade i kommunfullmäktige och 
under året sammanträde kommunfullmäktige vid tretton tillfällen (diagram 1). 
Kommunfullmäktige i november var förlagt till två dagar. Kvinnorna i fullmäktige 
företrädde följande partier (elva s, två c, två fp, fyra m och två kd). Det var minst 
arton kvinnor och mest tjugofyra kvinnor närvarande vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. Ordförande i kommunfullmäktige var en kvinna (s) och från 
november 1994 var även en kvinna (fp) vice ordförande.167 Det fanns en större 
spridning i kvinnornas civila bakgrund än vad som hade funnits tidigare. En 
majoritet av kvinnorna presenterades med en yrkestitel. Flera kvinnor hade  
högskoleutbildning som adjunkt, kamrer, filosofie kandidat, förskollärare och 
socionom. Andra yrkestitlar som kvinnorna hade var sjukvårdsbiträde, 
kulturassistent, undersköterska, dagbarnvårdare, kanslist, metallarbetare, skribent 
och försäkringsombud.168 Ett ärende vid januarifullmäktige handlade om 
nyproduktion av seniorlägenheter och som ledde till att bl. a sex kvinnor (två s, tre 
m, en fp) yttrade sig en kvinna (s) yrkade att fullmäktige skulle fatta beslut i 
ärendet. Mot detta ställdes ett avslags förslag från bl.a. tre kvinnor (två s, en fp) 
och att votering genomfördes. Beslutet blev ett tillstyrkande av en nyproduktion 
av seniorlägenheter. Mot detta röstade åtta ledamöter nej, av dessa var det fem 
kvinnor (en fp, tre m). Två kvinnor yttrade sig vid behandlingen av en 
interpellation rörande miljöanläggningen vid Vingåkersverken.169 
 
Under kommunfullmäktigesammanträdet i februari fanns det flera ärendet som 
ledde till att kvinnor yttrade sig (en s, en m). De handlade om integreringar av 
sexåringar i förskola och lågstadiet, riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för 
handikappade, besvarande av en interpellation om reservelverk vid ett 
ålderdomshem och förslag till kommunala insatser mot arbetslösheten. En motion 
anmäldes från moderata samlingspartiet med bl. a tre kvinnor som undertecknare. 
Den handlade om anslutning av väg 216 till motorvägen E4 vid Gammelsta 
(mellan Nyköping och Norrköping) .170 Marsfullmäktige inleddes med att 
besvarande av en kvinnas (m) motion om att avskaffa regler för finansiering av 
barns skolresor. Under behandlingen yttrade sig fyra kvinnor (två s, en m, en kd). 
Vid behandlingen av ett annat ärende som handlade om att kommunen skulle 
förvärva före detta Baptistkyrkan, yttrade sig tre kvinnor (en s, en m, en fp). En 
kvinna anmälde att hon inte deltog i ärendets handläggning. Vid behandling av 
frågorna om ersättning för förlorad arbetsförtjänst till borgerlig 

                                                 
165 Byggnadsnämndens protokoll 1988. 
166 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1988. 11.28. 
167 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1994. 
168 Matrikel över Katrineholms kommun styrelser och nämnder mm. Mandatperiod 1992 – 1994. 
169 Kommunfullmäktiges Katrineholm protokoll 1994. 94.01.31. 
170 Ibid.1994.02.28. 
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begravningsofficiant yttrade sig två kvinnor, varav båda anmälde att de ej deltog i 
ärendets handläggning (diagram4).171  
 
Kommunfullmäktige april – juli  

Aprilfullmäktiges sammanträde inleddes med besvarande av en interpellation som 
inlämnats av en kvinna (m), som handlade om vilka föreskrifter det fanns som 
rörde skötseln av kommunens ekonomiska förvaltning. Under behandlingen 
yttrade sig två kvinnor (s, m) och behandlingen av interpellationen ansågs vara 
behandlad. Vid kommunfullmäktiges behandling av barn- och 
ungdomsförvaltningens framställan om bidrag till datoranskaffning yttrade sig tre 
kvinnor men utan några yrkanden. Fullmäktige anmälde även tre motioner, två 
interpellationer och en fråga. En av motionerna var inlämnad av 
kristdemokraterna varav en kvinna ingick. Den handlade om åtgärdsprogram mot 
mobbning. De två andra motionerna var inlämnade av en kvinna (fp). Motionen 
handlade om en kurs i vedeldning för allmänheten och om renovering av det 
gamla vattentornet. Fullmäktige beslutade att överlämna de tre motionerna till 
kommunstyrelsen för yttrande. Interpellationerna handlade om yrkesfördelningen 
i kommunens facknämnder och om en jämställdhetsplan för Katrineholms 
kommun. Kommunfullmäktige beslöt att interpellationen om jämställdhet fick 
framställas men ej interpellationen om yrkesfördelningen.  Frågan från en kvinna 
(fp) om kommunens checklista för miljöbedömning fick framställas.172  
 
Några kvinnor var involverade i två motioner, en interpellation och en fråga som 
majfullmäktige behandlade. Motionen från en kvinna (fp) handlade om att 
kommunen skulle ansöka om att bli försökskommun för kommunal 
polisverksamhet. Beslutet blev att motionen avslogs. Under behandlingen yttrade 
sig två kvinnor (fp, s). En kvinna (s) yttrade sig över att fullmäktige ansåg att 
motionen rörande anslutning av väg 216 till Gammelsta ansågs vara besvarad. Vid 
besvarandet av interpellationen om jämställdhetsplan i Katrineholms kommun 
yttrade sig två kvinnor (s, fp). Fullmäktige ansåg också att frågan om en checklista 
för miljöbedömning vara besvarad. Vidare anmäldes tre motioner, två 
interpellationer och fyra frågor som några kvinnliga ledamöter var involverade i. 
Motionerna handlade om införandet av allergikonsekvensanalyser som en del i 
den kommunala planeringen, utredning av olika miljöåtgärder i Katrineholms 
kommun och framtagande av en bevarandeplan för gamla byggnader i 
Katrineholms kommun. Interpellationerna handlade om byggandet av en tunnel 
under järnvägen och luften på kommunens daghem och skolor. De fyra frågorna 
handlade om programsystemet på gymnasieskolan, socialbidragsnormen för 
ensamstående i Katrineholms kommun, vänortsutbyte med Baltikum samt val av 
lokal konst som hedersgåva. Kommunfullmäktige beslutade att motionerna 
överlämnades för yttrande till kommunstyrelsen samt att interpellationer och 
frågor fick framställas.173  
 
Kommunfullmäktige augusti – december  

Vid fullmäktigesammanträdet i augusti redovisade ekonomikontoret sitt förslag 
för kommunens ekonomiska skötsel. Vid behandlingen av ärendet yttrade och 
yrkade en kvinna (m) om en förändring i det framskrivna förslaget. Denna kvinna 

                                                 
171 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll.1994.03.28. 
172 Ibid.1994.04.25. 
173 Ibid.1994.05.30. 
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reserverade sig skriftligt mot kommunfullmäktiges fattade beslut.174 I augusti 
besvarade kommunfullmäktige en kvinnans (fp) två interpellationer om 
tunnelbygge under järnvägen (se not 174) och luften på kommunens daghem och 
skolor. Under ärendenas behandling yttrade sig fyra kvinnor (s, fp) och därefter 
beslutade fullmäktige att överläggningarna skulle anses avslutade.175 Före 
kommunfullmäktiges sammanträde i september informerade den kvinnliga 
ordföranden i Katrineholms Esperantoklubb om dess verksamhet. 
Esperantoklubbens ordförande var fullmäktigeledamot (fp). Fullmäktige 
behandlade en skrivelse från kommunstyrelsens kvinnliga ordförande (s) och 
barn- och ungdomsnämndens manlige ordförande som handlade om att 
introducera och utveckla modern informationsteknologi i grundskolans 
undervisning. Under fullmäktiges behandling yttrade sig två kvinnor (s, fp). En 
motion hade inlämnats av en kvinna (fp) som handlade om att på försök införa 
esperanto undervisning i kommunens skolor. Motionen överlämnades för yttrande 
till kommunstyrelsen. En interpellation hade inlämnats av en kvinna (fp) om 
kostnader för resor och konferenser utomlands. Interpellationen fick ställas. En 
kvinna (fp) fick framställa sina två frågor om rollfördelningen mellan politiker 
och tjänstemän samt hur den kommunala informationen är till invånarna.176 Innan 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober informerades ledamöterna om FN-
föreningen i Katrineholm, vars ordförande var en kvinna (fp). 
Kommunfullmäktige besvarade bl.a. fem motioner och två frågor. Vid en av 
motionerna var en kvinna (fp) medmotionerande. Motionen rörde möjligheter till 
att utreda en ändring i renhållningsordningen. Två kvinnor yttrade sig under 
behandlingen av motionen. En av de fyra övriga motionerna hade inlämnats av en 
kvinna (m) och som handlade om att utreda om samordning av lokalanvändning i 
kommunen kunde minska kostnaderna. Under fullmäktiges behandling yttrade sig 
två kvinnor varav den motionerande kvinnan yrkade bifall till sin motion. 
Kommunfullmäktige beslutade att motionen ansågs besvarad. Mot detta 
reserverade sig 19 ledamöter och av dessa var åtta kvinnor (fyra m, en c, tre fp). 
Kommunfullmäktige besvarade två frågor från en kvinna (fp) om rollfördelningen 
mellan politiker och tjänstemän samt hur den kommunala informationen var till 
invånarna. Under överläggningarna yttrade sig den frågeställande kvinnan.177  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 7 november valdes två kvinnor, en till 
ordförande (s) och en kvinna (m) till 1: a vice ordförande för kommun - 
fullmäktige.178 Det andra kommunfullmäktigesammanträdet i november 
behandlade budget för 1995 och fastställande av taxor. Under ärendets behandling 
yttrade sig bl. a nio kvinnor (tre s, en mp, en v, två m, en fp och en c). En 
avsiktsförklaring inlämnades av moderat gruppens kvinnliga gruppledare om att 
partiet hade för avsikt jobba för en skattesänkning på 0,50 kronor under för 1996. 
Skriftliga reservationer mot kommunfullmäktiges fattade budgetbeslut gällande 
hundskatt inlämnades av tio ledamöter varav fyra var kvinnor (två m, två mp). 
Även miljöpartiets två kvinnor inlämnade en skriftlig reservation mot förslaget till 
budget 1995 varvid de yrkade bifall till partiets egna förslag. Även kvinnor från 
centerpartiet (två c) och folkpartiet (en fp) reserverade sig till förmån för det egna 

                                                 
174 Kommunfullmäktige i Katrineholm protokoll.1994.06.20. 
175 Ibid.1994.08.29. 
176 Ibid.1994.09.26. 
177 Ibid.1994.10.24. 
178 Ibid.1994.11.07. 
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partiets budgetyrkanden.179 Vid december fullmäktiges sammanträde behandlades 
en kvinnas (m) motion om att starta ett projekt benämnt ”Flyktingar ur 
arbetslösheten” och under ärendets behandling yttrade sig två kvinnor (s, m)  
(diagram 4).180  
 
Socialnämnd 

Av nämndens femton ledamöter fanns nio kvinnor representerade och nämnden 
hade två kvinnor som ordförande (s) och vice ordförande (fp) (diagram 2). Flera 
partier fanns i nämnden (tre s, två fp, två m, en c och en kd). Under året hade det 
funnits minst tre kvinnor närvarande vid nämndens alla sammanträden. Nämnden 
hade tretton sammanträden och vid flera sammanträden utsågs en kvinna som 
justerare. Fem av kvinnorna fanns även representerade som ordinarie ledamöter i 
kommunfullmäktige.181  
 
Vid nämndens första sammanträde i januari var det flera ärenden som ledde till att 
kvinnor både yttrade sig och även att några reserverade sig mot nämndbeslutet. De 
nämnda ärendena var: föreningsbidrag för 1994, funktionsprogram för 
vårdcentralerna i Katrineholm, ett serveringstillstånd, rapport efter tio månader 
om hushållsekonomisk budgetrådgivning och skuldsanering, utleasing av 
vårdplatser på ålderdomshem samt behovet av hemtjänstlokal vid byggande av 
seniorboende. Vid beslutet om serveringstillstånd reserverade sig en kvinnan (kd). 
I ärendet om hemtjänstens behov av en lokal yrkade två kvinnor (fp, c) avslag till 
nämndens förslag att bygga denna lokal. Vid beslutet deltog inte två kvinnor (m) 
och två andra kvinnor (m, c) reserverade sig mot nämndens beslut.182 Vid 
sammanträdet i februari yttrade sig den kvinnliga ordförande i ett antal frågor som 
exempelvis ersättning till familjehem, ersättning till flyktingar, samverkan mellan 
primärvård och socialtjänst och förslag om samverkans projekt om demensvården 
i Katrineholm. På en fråga från en moderat kvinna om ”De glömda barnen” 
yttrade sig ordförande (s), en kvinna från folkpartiet och en från moderaterna.183  
 
Nämndens årsredovisning för 1993 ledde till att fler kvinnor yttrade sig (fp, m och 
s – ordförande). Andra ärenden som kvinnorna från m och fp yttrade sig i var 
följande: alternativa vårdformer beträffande missbrukande vuxna och ungdomar, 
tilläggsanslag för projekt med ungdomar och en ny arbetsorganisation för 
distriktssköterskor på en vårdcentral.184  
Vid majsammanträdet var det ytterligare ett ärende om ett serveringstillstånd som 
ledde till yttrande från flera kvinnor. En kvinna (kd) yrkade på avslag om 
tillstyrkande av serveringstillståndet. Denna kvinna reserverade sig därefter mot 
nämndens förslag om att tillstyrka serveringstillståndet.185  
 
Vid sammanträdet i juni fanns ett ärende som vållade aktivitet hos kvinnorna. 
Ärendet handlade om uppbyggandet av ett ”Leklåneri i Katrineholm”. Här yttrade 
sig ett stort antal kvinnor från alla partierna i nämnden. Ordförande yrkade på 

                                                 
179 Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll.1994.11.28-29. 
180 Ibid.1994.12.19. 
181 Socialnämndens protokoll med bilagor 1994. 
182 Ibid.1994.01.11. 
183 Ibid.1994. 02.08. 
184 ibid.1994.03.08  
185 Ibid.1994.05.05. 
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tillstyrkande i enhetlig med den socialdemokratiska partigruppens förslag medan 
tre kvinnor (m, fp, c) yrkade på avslag. Fyra kvinnor och en man reserverade sig 
mot beslutet att uppbygga ett ”Leklåneri”. Vid ärendet att inköpa en bärbar telefon 
till ”nattvandrarna” yttrade sig tre kvinnor (s,fp och m).186  
 
Vid septembersammanträdet behandlades ett antal ärenden som ledde till yttrande 
från samma kvinnor (ordf s, en fp och en m) och ärendena  handlade om 
svenskundervisning för invandrare, bidrag för ombyggnad av pensionärslokal, 
rutiner för uppföljning av budgetmål samt ändrad tillämpning av gällande 
socialbidragsnorm.187 Vid novembersammanträdet gavs ett yttrande till en motion 
om att starta ett projekt benämnt ”Flyktingar och arbetslösheten” som hade 
skrivits av en kvinna (m) i socialnämnden. Nämndens yttrande och förslag till 
beslut var att den hänvisade till en tillsatt utredning om flyktingars villkor.188  
 

Byggnadsnämnd  

Även under detta år fanns det en kvinna (s) som var närvarande åtta tillfällena av 
nämndens tio sammanträden (diagram 3). Kvinnan blev utsedd att justera 
nämndens protokoll vid två tillfällen. Tiden för byggnadsnämndens sammanträden 
var förlagd till eftermiddag och protokollen hade fortfarande en formell 
karaktär.189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
186  Socialnämnden protokoll med bilagor 1994..06.07.  
187 Ibid.1994.09.08. 
188 Ibid.1994. 11.09. 
189 Byggnadsnämndens protokoll 1994.  
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3. Diskussion och slutsatser 
 
Stads – och kommunfullmäktige 

Min första reaktion när jag fick ta del av arkivmaterialet, var att det fanns så få 
kvinnor invalda i stadsfullmäktige. Jag trodde att efter den allmänna rösträtten 
skulle fler kvinnor ha varit intresserade av att jobba politiskt eftersom kampen om 
kvinnans rätt till rösträtt hade skildrats på många olika sätt i media, offentliga 
möten, namninsamlingar, bildandet av rösträttsföreningar m.m. Men det verkade 
som om detta arbete ej hade nått ut till breda grupper av kvinnor. Istället verkade 
det som att kvinnor var föreningsaktiva, förvärvsarbetade eller hade någon annan 
anknytning till den offentliga arenan som gjorde att de blev politiskt aktiva. Det 
kan stämma med vad jag fann hos om de första fullmäktigekvinnorna i 
Katrineholm. De två första kvinnorna hade föreningsanknytning, 
förvärvsarbetade, en var gift med en riksdagsman. Men det var tunnsått med 
kvinnor i stadsfullmäktige under 1920 – 30 talet. Det var så illa att det fanns inte 
någon kvinna alls i stadsfullmäktige 1930. Antalet kvinnor i Katrineholms 
fullmäktige var få till antalet ända fram till 1976. Då ökade antalet kvinnor till tolv 
för att sen öka under min undersökningsperiod (diagram 1). Kan denna ökning ha 
ett samband med kvinnors ökade förvärvsarbete och de politiska reformer som 
hade börjat genomföras som exempel föräldraförsäkring, daghemutbyggnad, 
servicehus för äldre, jämställdhetsdiskussion och ökad möjlighet till 
universitetsexamen? Det som har imponerat var kvinnornas goda närvaro i 
fullmäktige under hela undersökningsperioden. Kan det tyda på att de kvinnor 
som var representerade i fullmäktige hade ett stort intresse av att få vara delaktiga 
och få vara med att påverka Katrineholms utveckling? Det fanns några ärenden 
som kan visa på detta;  anordna statsparken, utreda kostnaderna för familjerna 
som bor i ”barnrikehusen”, nya lokaler för BVC, namn åt grönområde framför 
DOMUS, bostadsbyggande i Forssjö, anslutningsväg till E4:an, inrätta en 
konsumentnämnd och systuga  
(diagram 4). 
 
Byggnadsnämnd 

Det som var mest slående i undersökningen var kvinnors stora under - 
representation i byggnadsnämnden. Ingen kvinna fanns representerad i 
byggnadsnämnden förrän år 1976 (diagram3). I ”Närvarons politik” ställer Anne 
Phillips frågan på vilket sätt politikens utformning påverkas utifrån en bristande 
representation av kvinnor och etniska minoriteter i demokratiska organ. Är det 
möjligt för män att representera kvinnors intressen? Hur kan kvinnor få möjlighet 
att formulera sina politiska frågor utifrån identitet och erfarenhet? När det gäller 
byggnadsnämnden så fanns inte denna möjlighet för kvinnor. Kan män 
representera kvinnors intressen i byggnadsnämnden? Det kan jag inte svara på. 
Protokollen var formellt skrivna, man kunde bara studera de fattade besluten och 
tolka dessa. Men jag kan konstatera att en del av Katrineholms befolkning inte var 
delaktiga i hur Katrineholms skulle se ut då det gällde bebyggelse, ledningsnät, 
gator. En undran är om männen ansåg kvinnor vara ett problem med att vara 
representerade i byggnadsnämnden?  Var det fortfarande den biologiska olikheten 
mellan könen som dominerade? Kan denna uppfattning ha gjort att ingen kvinna 
reflekterade över de rådande könsvärderingarna i samhället? Tordes inte kvinnor 
eller ville de inte utmana dessa värderingar? Kanske kunde en utmaning ha skett 
om fler kvinnor var organiserade från samma parti? Nu upplevdes inte enstaka 
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kvinnor som något hot och könsordningen verkade ha vidmakthållits i byggnads -
nämnden.190  
 
Fattigvårdsstyrelse / Socialnämnd 

I fattigvårdsstyrelsen/socialnämnden såg det annorlunda ut. Där fanns det kvinnor 
representerade under hela undersökningsperioden 1922 – 1994 (diagram 2). Under 
några perioder fanns det kvinnor som var både ordförande och vice ordförande. 
Detta mönster stämmer med det som Hedlund fann att kvinnliga politikers 
mönster ser annorlunda ut mot mäns. Kvinnor har en starkare anknytning till 
ansvar, omsorg, män anknyter till teknik och ekonomi. Hedlund talar om 
kvinnokultur och mansdominerad politisk kultur. Det stämmer med hur det såg ut 
i de undersökta nämnderna Katrineholm fram till omkring början av 1980 – 
talet.191 
 
Kvinnlig representation  

Kvinnorepresentation i fullmäktige, nämnder /  styrelser såg olika ut under den 
undersökta perioden. Folkpartiet hade kvinnor i något av de politiska organen 
under hela den undersökta perioden och näst bäst var socialdemokrater. Medan 
centerpartiet hade en kvinna i fullmäktige från 1976 och kristdemokrater från 
1994. Men från valet 1982 kunde en förändring ses i både kommunfullmäktige 
och nämnder/ styrelser (diagram 1 och 2). Antalet kvinnor ökade i 
kommunfullmäktige och kvinnors politiska arbete blev mer synligt i de politiska 
organen. Kan det bero på att kvinnor fick fler förebilder att identifiera sig med och 
att kvinnor lyfte fram kvinnors intressen i det politiska arbetet? Det politiskt 
beskrivna mönstret före 1982 stämmer med vad Hirdman kallar ”genussystemet” 
som dels bygger på isärhållandet mellan kvinnor och män och dels på normen att 
mannen är överordnad.192 Kvinnors representation i kommunfullmäktige började 
att öka i Katrineholm från 1982 års val för att 1994 vara 21 kvinnor. 
 
Kan det vara influenser från stödstrumpornas arbete om en ökad 
kvinnorepresentation som även hade påverkat i Katrineholm? En annan faktor 
som kan ha medverkat till en högre kvinnorepresentation kan vara att fler kvinnor 
förvärvsarbetade från 1970-talet och framåt. I det undersökta materialet fanns en 
förskjutning från att kvinnor hade varit hemmafru med föreningsanknytning till att 
ha en yrkestitel. Det var en majoritet av kvinnorna som 1982 presenterades med 
en yrkestitel men färre kvinnor var medlemmar i någon förening. Från valet 1982 
och framåt ökade kvinnors förvärvsarbete. Många av fullmäktigekvinnorna 
arbetade inom den offentliga sektorn. Fler kvinnor än tidigare hade en 
universitets/högskoleexamen som även kan ha stärkt dem till att jobba politiskt. 
 
De verksamheter som verkade ha förlorat på att kvinnor ökade sin politiska 
representation och ett ökat förvärvsarbete, var de ideella föreningarna. 
Förhållandena verkade ha varit de motsatta under åren 1922 – 1970. Då var fler 
kvinnor medlemmar i någon förening men färre förvärvsarbetade. Det stämmer 
med vad Hirdman kallar ”husmoderskontraktet”. I folkhemmet skulle kvinnor 
vara mödrar och moder blev norm i samhället. Kvinnor infogades i 

                                                 
190 Rönnblom, Malin. Eget rum.. . 2002.s. 275. 
191 Hedlund, G. Det handlar om…..1996.s. 14 – 15, 19.  
192 Hirdman, Y. Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Eriksson, 
Christina (red). Genus i historisk forskning. 1993.s. 153.  
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särorganisationer t.ex. husmodersföreningar, konsumentförening, politiska 
kvinnoförbund som sysslade med närliggande vardagsfrågor. Det positiva med 
denna kvinnoorganisering var att kvinnor, som exempel fick erfarenheter av 
mötesteknik, argumentering och kvinnoförebilder skapades. Detta kan ha varit ett 
stöd men även en kick för kvinnor att representera i något politiskt organ.193 Vad 
berodde det på att kvinnors föreningsmedlemskap minskade efter 1982? 
Personligen tror jag att det kan bero på att när kvinnor började förvärvsarbeta så 
räckte inte tiden till att vara förälder –maka – föreningsmedlem – politiker. Då 
kan kvinnor ha valt bort ett medlemskap i en icke politisk förening. Kvinnorna 
kanske upplevde att förvärvsarbete och politiskt arbete gav dem tillräckligt med 
utmaningar och stimulans. Tidigare hade kvinnorna fått det i en icke politisk 
förening. I materialet fann jag ingen förening som dominerade utan medlemskapet 
var spritt inom vissa grupper som t.ex. nykterhets – idrotts – politiska – och 
kulturföreningar (se fotnoter: 67,79,89,95,113,117,141). Det finns givetvis andra 
och nybildade föreningar som ej fanns med i kommunarkivet. Det kan mycket väl 
vara så att några eller flera av fullmäktigekvinnorna var medlemmar i någon 
annan förening än de som jag hade tillgång till. 
 
Phillips menar att det är viktigt att identifiera kvinnors närvaro i politiken och att 
denna närvaro ger kvalitativa förändringar på politikens innehåll. Det tycker jag 
kan stämma utifrån mitt material att kvinnorepresentationen ökade från 1982. 
Bidrog detta möjligen till att kvinnor kunde identifiera sig med andra kvinnor? 
Men även att kvinnorna började utbilda sig vid universitet och högskolor. Dessa 
faktorer kan ha stärkt kvinnornas självbild i form av att de blev mer aktiva i 
fullmäktige, invaldes i byggnadsnämnden och kvinnor valdes till ordföranden (se 
fotnoter: 134 – 140,144 – 148, 151 – 159, 162 – 168, 172 – 183, 184 – 190). 
Det är två frågor som jag inte har funnit något svar på i arkivmaterialet; dels 
varför var kvinnor ganska passiva i stadsfullmäktige och nämnder fram till 1970 
och dels varför var de socialdemokratiska kvinnorna mindre aktiva än de 
borgerliga kvinnorna? Här kan jag bara bidra med en egen reflektion som jag 
upplevde under min tid som politiskt förtroendevald. Det var viktigt att man följde 
partilinjen men att man uppmuntrades till att vara aktiv vid medlemsmöten och i 
media. Då var det viktigt att visa vilket parti man representerade, majoritetspartiet 
eller ett oppositionsparti. Om man befann sig i opposition var det viktigt att 
synliggöra partiets idéer i de politiska organen och det kan stämma med vad jag 
har sett i arkivmaterialet.  
 
Kvinnors aktivitet 

Det var många borgerliga kvinnor (m, fp, c) som skrev motioner, interpellationer, 
ställde frågor, yttrade sig, ställde yrkanden och reserverade sig mot fattade beslut  
(diagram 4). De socialdemokratiska kvinnor som yttrade sig hade ofta en position 
i form av ordförande. Det känns som om jag med detta arbete endast har börjat 
skrapa på ytan av ett outforskat område av Katrineholm. Det finns fler områden 
som kan vara av intresse att fördjupa sig i som exempel fanns det fler nämnder där 
kvinnor var underrepresenterade och vad berodde denna underrepresentation på? 
Hur ser kvinnors representation ut efter 1994? Fick fler kvinnor politiska 
förtroendeuppdrag i form av ordföranden eller kommunalråd? Vilka frågor har 
kvinnor aktualiserat i kommunfullmäktige efter 1994? Hur ser den kvinnliga 

                                                 
193 Hirdman, Yvonne. Kvinnohistoria.1992. s.209. 
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representationen ut i fullmäktige efter 1994 i förhållande till partibetäckning och 
kvinnors politiska aktivitet i fullmäktige, nämnder / styrelser?  
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4. Sammanfattning 
 

Mitt syfte med denna uppsats är att försöka få svar på tre frågor;  
 

A. Hur såg den kvinnliga representation ut i Katrineholms stads- och 

kommunfullmäktige under åren 1922 – 1994? 

 

B. Hur såg den kvinnliga representation ut i kommunala nämnder och styrelser i 

Katrineholm under samma period? 

 

C. Hur såg kvinnors agerande ut i stads- och kommunfullmäktige och i nämnder / 

styrelser i Katrineholms kommun under samma period?  

 

 
4.1 Stads- och kommunfullmäktige  
 
Undersökningen har visat att det var få kvinnliga representanter i stadsfullmäktige 
fram till 1962 och i byggnadsnämnde saknades kvinnorepresentation ända fram 
till 1976. Det saknades kvinnlig representation i stadsfullmäktige år 1930. Antalet 
kvinnor i stadsfullmäktige var två till fyra av trettio ledamöter fram till 1954 för 
att sen öka till det dubbla 1962. En kraftig ökning av kvinnliga representanter i 
kommunfullmäktige kunde skönjas från 1982 och fram t o m 1994. År 1982 fanns 
det 18 kvinnor av de 51 ledamöterna och 1994 var det 21av 51 ledamöter. Under 
min undersökningsperiod ökade den kvinnliga representationen kraftigast från 
1980-talet och framåt. Antalet kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige 1994 
stämmer överens med målet om 40 procent kvinnor i politiska organ som sattes 
upp inför 1994 års val (diagram 1).  
 
Kvinnors civila bakgrund fram till 1970 års kommunfullmäktige var fru  
vanligast. Kvinnorna företrädde (s, m, f) och i centerpartiet började det finnas 
kvinnliga representanter från 1976 (fyra). Där två av de fyra kvinnorna 
yrkesarbetade, en av dem var medlem i centrens kvinnoförbund. Under mina 
undersökningsår saknades kvinnor som företrädde vänsterpartiet och miljöpartiet. 
En kvinna (s) fanns representerad i stadsfullmäktige från 1946 – 1962 och hon var  
socialnämndens ordförande 1962. Två kvinnor av de åtta i stadsfullmäktige 1970 
hade varit ledamöter från 1939 respektive 1947. År 1970 var det första gången 
lika många kvinnor som presenterades som fru som med en yrkestitel. Vid 1976 
års presentation av de kvinnliga ledamöterna hade något inträffat. Nämligen att en 
majoritet av de tolv kvinnorna presenterades med en yrkestitel och endast fem 
som fru. I fortsättningen var det en majoritet av kvinnorna som presenterades med 
en yrkestitel. Vid presentationen av kvinnorna i 1982 års kommunfullmäktige 
fanns det kvinnor med universitets- och högskoleyrken som tandläkare, socionom, 
adjunkt. Vid flera tillfällen under kommunfullmäktige 1988 valdes en kvinna (s) 
som andre ordförande.1994 valdes två kvinnor till ordförande (s) respektive förste 
vice ordförande (m) i kommunfullmäktige. Moderata samlingspartiets 
fullmäktigegrupp hade 1994 en kvinna som gruppledare. 
 
I arkivmaterialet fram till omkring 1982 var det vanligare att kvinnor var 
medlemmar i någon icke politisk förening, för att därefter minska till någon 
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enstaka.  Men det kan också vara så att kvinnor var medlemmar i någon förening 
som ej fanns i arkivmaterialet. Det finns ju andra föreningar än de undersökta och  
nya föreningar har tillkommit som t.ex. kvinnojourer, Friskis & Svettis.  
 
Det vanligaste var att kvinnor blev utsedda till protokolljusterare ofta vid flera 
tillfällen under verksamhetsåret. Kvinnors närvaro vid fullmäktige - 
sammanträdena var relativt hög oftast fanns det någon kvinna närvarande. Under 
1954 var det minst tre av fyra kvinnor närvarande vid  fullmäktige - sammanträde. 
Vid stadsfullmäktiges sammanträde i juni 1938 inlämnade de två 
fullmäktigekvinnorna en motion (s, m) som handlade om att anställa en hemsyster 
i Katrineholm, vilket det senare gjordes. Under 1946 inlämnade de fyra 
kommunfullmäktigekvinnorna en motion om nya lokaler för barnavårdscentralen 
och en kommitté tillsattes som skulle utreda frågan. Till kommittén utsågs tre 
fullmäktigekvinnor. Även under 1954 förekom inlämning av en tvärpolitisk 
motion från kvinnorna i stadsfullmäktige. Den handlade om inrättande av en 
kommunal systuga och fullmäktige beslutade att tillsätta en kommitté. Där ingick 
tre fullmäktigekvinnor ( s, m och fp). Vid stadsfullmäktige i oktober 1962 valdes 
ledamöter till en kommitté som skulle utreda inrättande av ett barndaghem i 
Katrineholm. Här ingick tre kvinnor varav två var fruar, en folkskollärare och de 
representerade (s, fp).  
Från 1976 fullmäktige och framåt fanns det fler enskilda motioner inlämnade av 
kvinnor, en motion som fanns var inrättande av konsumentnämnd. Från 1982 och 
framåt märks en liten förändring i kvinnors delaktighet i det politiska arbetet. Det 
började finnas fler noteringar om yttranden, yrkanden, reservationer mot beslut, 
motioner, interpellationer, frågor som kvinnor gjorde enskilt eller tillsammans 
med partimedlemmar. Kvinnorna var med och beslutade om allt från budget, 
gatunamn, seniorbostäder, bolagsordning för energiverket, vägbyggnation, 
daghemsutbyggnad, fastställande av diverse taxor m. m. (diagram 4) . 
 
 

4.2 Byggnadsnämnd 
 
Byggnadsnämnden var till skillnad från kommunfullmäktige en anonym plats för 
kvinnor fram till 1970. Då blev en kvinna suppleant men 1976 fanns en kvinnlig 
representant (s) i nämnden (diagram 3). Närvaron av kvinnor vid sammanträdena 
var inte lika hög som vid fullmäktigesammanträden. Utformningen av protokollen 
var formell. Det har inte gått att se vem eller vilka av ledamöterna som har varit 
aktiva under nämndsammanträdet. Protokollen har redovisat vilka ärenden som 
har behandlats och vilka beslut som fattades. 
 
 
 

4.3 Fattigvårdsstyrelse / Socialnämnd 
 
I fattigvårdsstyrelse /socialnämnd 
 har det under åren 1922 - 1994 funnits en hög andel kvinnliga representanter med 
god närvaro (diagram 4). Presentationen av kvinnornas bakgrund följer i stort den 
samma som i fullmäktige och det var en majoritet för fruar. Men från 1982 blev 
det fler kvinnor som presenterades med en yrkestitel. Även här blev kvinnor vid 
flera tillfällen utsedda till protokolljusterare. Föreningsanknytningen bland 
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kvinnorna följde ungefär samma mönster som kommunfullmäktige. Redan 1946 
hade nämnden inrättat ett utskott för att bereda ärenden. I dessa utskott fanns 
kvinnliga representanter som ordinarie ledamöter, ordförande eller vice 
ordförande. En kvinna hade varit representant i fattigvårdsstyrelsen från 1938 och 
fick för detta mottaga Katrineholms förtjänsttecken. Nämnden fick 1962 både en 
kvinnlig ordförande (s) och vice ordförande (fp). Ordförandekvinnan hade varit 
fullmäktigeledamot från 1946. Åren 1976 och1982 fanns det kvinnor som vice 
ordförande (fp, m) och 1994 fanns det en kvinnlig ordförande (s).  
Från1982 års nämndarbete fanns det noteringar om ledamöternas yttranden, 
yrkanden, voteringar (se diagram 4). De borgerliga kvinnorna (m, fp, c, kd) 
verkade ha jobbat mer tillsammans än med de socialdemokratiska kvinnorna. 
Dessa jobbade tillsammans med manliga partikamraterna (s). Ärenden som 
kvinnorna var delaktig i var allt från inköp av dator till förskolepersonal, diverse 
planer, fördelningen daghem – familjedaghem, budget, bidragsansökningar från 
organisationer, serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker, yttrade sig över 
motioner, inrättande av ett Leklåneri, invandrarbyråns organisation med mera.  
 
Mitt arbetssätt med att forska i det lokala kommunarkivet har varit mycket 
intressant. Det har gett nya tankar om det dokumenterade materialets innehåll.  De 
tidiga stadsfullmäktige- och nämndprotokollen var formella och knappa på 
information. De delgav inget om vem som yttrade - eller yrkade vad. Det saknades  
tidsangivelse och partibeteckning. En fördel var att stadsfullmäktiges alla 
handlingar var samlade i en volym. Det har varit svårare att studera 
kommunfullmäktiges protokoll för åren 1976 – 1994. Dessa protokollsböcker 
innehöll ingen samlad information om ledamöternas civila bakgrund, 
partibeteckning och att protokollen sträckte sig från oktober till oktober. Men de 
var mer informativa om ledamöternas politiska aktivitet i olika ärenden. Det är ett 
imponerande material som finns på kommunarkivet och som är dokumenterat till 
eftervärlden. Jag hoppas att flera föreningar dokumenterar och lämnar in sitt 
material till kommunarkivet för det är en intressant läsning som leder till många 
tankar och funderingar.  
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5. Bilagor.  
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Diagram. 1.194 
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Diagram. 2. 195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
194 Stads- och kommunfullmäktiges protokoll. 1922 – 1994. 
195 Fattigvårdsstyrelsen – och socialnämndens protokoll 1922 – 1994. 
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Kvinnor i Byggnadsnämnden

0

1

2

1900 1920 1940 1960 1980 2000

S 

 
Diagram.3. 196 
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Diagram. 4. 197 
 

                                                 
196 Byggnadsnämndens protokoll 1922 – 1994. 
197 Stads – och kommunfullmäktiges protokoll 1922 – 1994.  
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6. Käll – och litteraturförteckning  
 
Otryckta källor  

 
Katrineholms kommunarkiv  

 
      A1:3 Katrineholms stad Fattigvårdstyrelsen  Socialnämnden 1922  
 
      A1:11 Katrineholms stad Fattigvårdsstyrelsen Socialnämnden 1930  
 
      A1:5  Katrineholms stad Fattigvårdsstyrelsen Socialnämnden 1938  
 
      A1:18 Katrineholms stad Fattigvårdsstyrelsen Socialnämnden 1946  
 

A1:19 Katrineholms stad Fattigvårdsstyrelsen Socialnämnden 1950 – 1955  
 
A1:20 Katrineholms stads Socialnämnd. Protokoll 1956 – 1962  
 
A1:2 Socialnämnden, Socialnämnden protokoll med bilagor 1975 – 1976  
 
A1:9 Socialnämnden, Socialnämnden protokoll med bilagor 1982  
 
A1:15 Socialnämnden, Socialnämnden protokoll med bilagor 1988  
 
A1: 21 Socialnämnden, Socialnämnden protokoll med bilagor 1994  
 
A1:1 Katrineholms stad Byggnadsnämnden 1922  
 
A1:2 Katrineholms stad Byggnadsnämnden 1930  
 
A1:3 Katrineholms stad Byggnadsnämnd 1938  
 
A1:4 Katrineholms stad Byggnadsnämnden  1946  
 
A1:5 Katrineholms stad Byggnadsnämnden år 1954  
 
A1:8 Katrineholms stad Byggnadsnämnden år 1962  
 
A1:11 Katrineholms stad Byggnadsnämnd 1970  
 
Politiska föreningar  
 
Centerns kvinnoförbund i Katrineholm / Katrineholms centerkvinnor  
 

A1:1 Matrikelböcker . Liggare och register 

 
Folkpartiets lokalavdelning i Katrineholm  
 
A1:1Protokoll och verksamhetsberättelser 1951 – 1955  
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Kvinnoföreningar  
 
Kvinnoföreningar Yrkeskvinnors klubb i Katrineholm  
A2:1 protokollsbilagor  

 
Katrineholms Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)  
A1:1 Protokollsbok för Katrineholms avdelningen av Landsföreningen för 

kvinnans politiska rösträtt, FKPR 16.10.1913 – 5.6.1919.  

 

Katrineholms Husmodersförening / hem och samhälle  
B1:1 Medlemsförteckningar 1954 – 1976  

 

Idrottsföreningar  
 
Katrineholms Gymnastikförening  
A1:1 Namnförteckningar 1917 – 1961 

 

Katrineholms Sportklubb(KSK)  
A10:1 Protokoll damsektionen 1935 – 1956  

 

Kulturella föreningar  
 
Katrineholms Hembygdsförening  
D1:1 Medlemsförteckning 1955 – 1967  

D1:2 Medlemsregister 1970  

 

Nykterhetsföreningar  
 
Motormännens Helnykterhetsförbunds (MHF): damklubb 
A1:1 Protokoll 1952 – 1967  

D1:1 Medlemsregister  

 
Vita Bandet lokalavdelning i Katrineholm  
A1:1 Kassabok 1923 – 1935  

 

Friluftsliv / Naturföreningar  
 
Sveriges Naturskyddsförening (SNF), Katrineholms kretsen  
A1:1 Protokoll 1970 – 1981. Medlemsförteckning 1970   

 
      Försvars / Freds föreningar  
 
       Katrineholms Förenta Nations förening (FN) 
       A1:1 Medlems – och styrelseförteckning av 1974 – 1999  
 
        Katrineholms Kvinnliga Bilkårister   
        A1:1 Protokoll 1949 – 1976. Diverse liggare och register 1953 - 1974 
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Stadsarkitektskontorets arkiv i  Katrineholm  
 
Byggnadsnämndens protokoll 1976 
 
Byggnadsnämndens protokoll 1982  
 
Byggnadsnämndens protokoll 1988 
 
Byggnadsnämndens protokoll 1994 
 

Tryckta källor   
 
Katrineholms kommunarkiv  
 
Katrineholms Stadsfullmäktiges handlingar  1922  
 
Katrineholms Stadsfullmäktiges handlingar  1930  
 
Katrineholms Stadsfullmäktiges handlingar  1938  
 
Katrineholms Stadsfullmäktiges handlingar  1946  
 
Katrineholms Stadsfullmäktiges handlingar  1954  
 
 Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar  1962  
 
Stadsfullmäktiges i Katrineholm handlingar  1970  
 
Kommunfullmäktiges Katrineholm protokoll 1976  
 
Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1982  
 
Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1988  
 
Kommunfullmäktiges i Katrineholm protokoll 1994  
 
Förteckning över kommunfullmäktige, styrelser, nämnder i Katrineholm 1975  
 
Förteckning 1980 över kommunfullmäktige, styrelser, nämnder i 
Katrineholms kommun  
 
Förteckning 1986 – 1988 över kommunfullmäktige, styrelser, nämnder mm i 
Katrineholms kommun  
 
Matrikel över Katrineholms kommuns  styrelser och nämnder mm. 
Mandatperiod 1992 – 1994   
 
Statistiska Centralbyrån. 1922. Årsbok för Sveriges kommuner 1922, femte 
årgången.  
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