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FÖRORD

Arbetet med föreliggande bok har kunnat ske till följd av att jag dels bara har 
tjänstgjort som lärare pä 75 procent av heltid, dels att arbetsgivaren har medgett 
att arbetet skett inom ramen för den tid för kompetensutveckling som ingår i 
tjänsten. Arbetsgivaren, Institutionen för samhällsvetenskap vid Växjö universi
tet, har även låtit mig använda utvecklingsmedel tor att bekosta anskaffning av 
det ganska digra källmaterialet. Detta har klart underlättat genomförandet. La
gom till bokens tryckning tilldelades jag ett stipendium i form av ett trycknings
bidrag från Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Jag vill därför framföra ett 
stort och uppriktigt tack till Stiftelserna för deras stora välvillighet att stödja min 
forskning.

En första version av manuset har granskats av fyra historiker, professorerna 
Lars Nilsson och Peter Aronsson samt doktoranderna Marie Eriksson och Börje 
Björkman. Inom statsvetenskapen har professorerna Emil Uddhammar och An
ders Lidström, filosofie doktor Gissur Erlingsson och doktorand Johanna Jorm- 
feldt läst delar av manuset. Dessutom har förre kyrkoherden Curt Lindkvist läst 
texten, vilket var mycket glädjande eftersom han själv var politiker i Holmöns 
kommun fram till samgåendet med Umeå 1974. Vidare har ett flertal arkivinsti
tutioner gett värdefullt bistånd i arbetet. Det gäller i synnerhet Riksarkivet samt 
stads-/kommunarkiven i Umeå, Jönköping, Landskrona och Krokom. Personalen 
på Växjö universitetsbibliotek, särskilt bibliotekarie Mattias Rieloff, har på ett 
förtjänstfullt ombesörjt inlåningen av arkivmaterialet från Umeå. Arkivarie Nic
las Rosenbalck har varit mig behjälplig med att fa fram dödsår på individer som 
har haft kommunala förtroendeuppdrag i Holmöns kommun. FD Karl Loxbo har 
utformat bokens engelska abstract. Min far, Per-Olof Wångmar, har korrekturläst 
manuset. Samtliga ovannämnda personer skall ha ett stort tack för sitt värdefulla 
bistånd.

Den enskilt största insatsen har gjorts av Umeå stadsarkiv, som har lånat ut 
merparten av arkivmaterialet från Holmöns kommun. Därför tillägnar jag stads
arkivets personal, med stadsarkivarie Niklas Ljungholm och arkivarierna Katari
na Bodén och Carl-Oskar Lundström i spetsen, denna bok. Detta skall också ses 
som ett uttryck för den viktiga insats som landets stads-/kommunarkiv gör i sin 
dagliga verksamhet till forskningens fromma.

I den mån boken även når personer utanför det vetenskapliga faltet kan ett tips 
för läsningen vara att gå direkt till kapitel sex, som är en bakgrundsteckning av 
Holmöns historia. Därefter följer fyra kapitel som nästan helt handlar om Hol
möns kommun.

Nybro och Växjö i oktober 2008

Erik Wångmar
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1. INLEDNING

Kommunen är en ökommun. Avståndet från kyrkbyn till närmaste hamn 
på fastlandet, Ostnäs, är över en mil. Enligt uppgift är kommunen under 
vintrar med normala temperaturförhållanden på grund av isförhållandena 
under omkring fyra månader om året isolerad från fastlandet. Vid nu an
givna förhållanden synes det kollegiet, att en sammanläggning av kom
munen med kommun på fastlandet icke bör ske.'

Detta yttrande från kammarkollegiet var grunden till att Hölmön i Västerbottens 
län inte berördes av den stora kommunala indelningsreform som ägde rum i Sve
rige vid årsskiftet 1951/1952. Under 22 år, 1952—1973, var därför Hölmön, som 
utgör en ö-grupp i den så kallade Kvarken (övergången mellan Bottenhavet och 
Bottenviken), landets till folkmängden klart minsta kommun.1 2 3 Kommunen ge
nomgick dessutom en kraftig befolkningsminskning och när Holmöns kommun 
upphörde och infogades i Umeå kommun vid utgången av 1973 var folkmängden 
bara 155 invånare. År 1952 hade kommunen haft 285 invånare. Holmöns land
areal var 52,6 kvadratkilometer.2

Vid ett tillfälle under perioden mellan 1952 och 1973 väcktes frågan om Höl
mön verkligen kunde kvarstå som egen kommun. Det var år 1959 och frågan ini
tierades av fullmäktigeledamoten, komminister Sigfrid Landin, som föreslog:4

att det tillsättes en kommitté för utredning av kommunens ekonomi om 
den på längre sikt kan anses tryggad att fortsätta som egen kommun, eller 
om en sammanslagning med annan kommun bör ordnas.

1 Riksarkivet: Konseljakt Inrikesdepartementet 1950-03-31 nr 28, Ny kommunal indelning i Väs
terbottens län: Kammarkollegiets yttrande angående den allmänna kommunindelningen i Västerbot
tens län 1949-12-30.

2 En karta över Holmöns landskommun och dess grannkommuner pä fastlandet redovisas i bilaga
3 a) på sidan 385 i denna bok.

1 Den näst minsta kommunen till folkmängden var 1952 S:t Ibb (ön Ven) i Malmöhus län med 702 
invånare, med andra ord drygt dubbelt så många invånare som Hölmön. S:t Ibb upphörde dock som 
egen kommun redan vid årsskiftet 1958/1959. Ytterligare två kommuner hade år 1952 under 1000 
invånare. Visingsö i Jönköpings län (978 invånare) och Hotagen i Jämtlands län (971 invånare). En 
mindre komparativ studie av bl.a. dessa kommuner sker i kapitel 11. Årsbok för Sveriges kommuner 
1952, Folkmängd 31 december 1973, Del I, och Ivarsson 1992 s 90.

4 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-10-24, § 8.



Fullmäktige beslöt att bordlägga frågan.5 Vid nästa sammanträde tillsattes en så
dan kommitté.1’ Därefter var frågan om sammanläggning aldrig aktuell på kom
munens eget initiativ, utan istället genom den av statsmakten initierade kom- 
munblocksreformen.

Det problem som står i fokus tör föreliggande studie är hur den kommunala 
demokratin, i betydelsen det medborgerliga inflytandet, fungerade och hur det 
gick att upprätthålla den kommunala servicen, bl.a. hur kommunen kunde leva 
upp till nationella regelverk. Dessutom skall Hölmön sättas in i ett jämförande 
perspektiv genom studier av kommuner med låg folkmängd både i Sverige och i 
andra europeiska länder. Genom att Hölmön blev en egen kommun först 1925 
blir del möjligt att göra en fallstudie av hela kommunens existens. Före stor- 
kommunreformen 1952 var inte Hölmön landets minsta kommun till invånaran
talet. Att Hölmön överlevde 1952 års indelningsreform, trots att folkmängden 
var långt under minimigränsen på 2000 invånare, var just att reformprinciperna 
angav alt det kunde göras undantag för ö-kommuner och kommuner med likarta
de geografiska förhållanden. Om inte denna regel funnits hade Holmöns historia 
som egen kommun bara varat i 27 år, nu blev det istället en 49 år lång period. 
Två ytterligare omständigheter som förstärker bilden av extremfall är, dels att 
I lolmön var den enda svenska kommun som hade kvar kommunalstämman som 
beslutande organ efter år 1951 (till 1954). dels var den sista kommunen i landet 
som valde fullmäktige med endast en samlingslista, alltså formellt utan politiska 
partier i kommunalvalet.

Då den i nuläget minsta kommunen i landet, Bjurholm, trots allt har runt 2500 
invånare, är erfarenheterna från Hölmön inte överförbara till nutida svenska för
hållanden. utan tecknar bilden av en svunnen tid som med all sannolikhet inte 
återkommer i Sverige. De enda nutida offentliga organ som kan komma i närhe
ten av förhållandena på Hölmön är svenska kyrkans beslutande organ i form av 
kyrkstämma eller direktvalt kyrkoråd i de minsta församlingarna. Samtidigt är 
kyrkans verksamhet betydligt mindre omfattande än den primärkommunala och 
den har inte alls väckt samma intresse hos medborgarna. Dessutom är det inte 
obligatoriskt medlemskap i svenska kyrkan. Lokalt politiskt deltagande inom 
svenska kyrkan torde också vara ett tämligen outforskat område inom såväl hi
storia som statsvetenskap. För egen del nöjer jag mig med att studera primär
kommunernas verksamhet, men kanske kan påpekandet möjligen så ett frö till att 
inspirera någon annan att börja forska om lokal kyrkopolitik.

Eftersom det är en utpräglad kommunstudie med både svenska och internatio
nella förhållanden inblandade är det också lämpligt att redan på ett tidigt stadium 
definiera termen kommun. Här ansluter jag mig till Anders Lidströms defini
tion:7

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-10-24. ij 8. 
" t )meå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Ilolmöns landskommun 1959-1 1-14. § 3. 
; l idström 2003 s 1211



• Kommuner verkar inom ett avgränsat geografiskt område inom en enhetsstat 
eller en delstat i en federal stat.

• Kommuner har ett visst självstyre (autonomi) i relation till statliga organ.
• Kommuner har vissa offentligrättsliga befogenheter i förhållande till sina in

vånare.
• Kommuner har ett direktvalt beslutande organ och/eller kommunalstämma.

Även begreppet småkommun kan behöva fa en förklaring redan inledningsvis. 
Småkommun syftar på en kommuns folkmängd, men varierar över tid och mel
lan olika länder. Att jag benämner Hölmön som den sista småkommunen beror 
framförallt på att under perioden 1952-1973 var det den enda svenska primär
kommunen som hade under 500 invånare. Efter Holmöns upphörande som egen 
kommun har ingen svensk kommun haft färre än 2000 invånare. Utifrån mitt per
spektiv är dessa kommuner små till folkmängden, alltså små kommuner, med nu
tida mått, men inte alls några småkommuner på det sätt som Hölmön var. Den 
internationella komparationen visar att det i vissa europeiska länder ännu finns 
kommuner med ungefar samma folkmängd som Hölmön hade år 1973. Dessa 
skulle sålunda också kunna benämnas småkommuner.

Syfte och frågeställningar
Syftet med undersökningen är att göra en djup- och fallstudie av den kommunala 
demokratin (inte minst i betydelsen medborgerligt deltagande) och den kommu
nala verksamheten och dess servicenivå, bl.a. i relation till statliga regelverk, i 
Holmöns (lands-) kommun under hela dess existens 1925-1973. Under perioden 
1952-1973 var kommunen ett nationellt extremfall i fråga om folkmängden och 
det är även det grundläggande skälet till att studien görs. Valet av ett extremfall 
betyder också att det måste ske jämförande studier i syfte att verkligen kunna be
lägga de skillnader som fanns i relation till andra kommuner med låg folkmängd. 
Som analysinstrument fungerar ett antal teoretiska utgångspunkter: relationen 
mellan stat och kommun, konflikt och konsensus, implementering, politisk kul
tur, praxis, lokal identitet samt genus och makt. De teoretiska utgångspunkterna 
har även delvis varit vägledande vid formuleringen av frågeställningarna nedan. 
Syftet kan huvudsakligen brytas ned i tre punkter enligt följande:

• Att studera hur den kommunala demokratin fungerade och om det är möjligt 
att identifiera någon specifik politisk kultur.

• Att undersöka den kommunala verksamhetens uppbyggnad och servicenivå.

• Att genom en nationell och internationell komparation sätta in Hölmön i ett 
generellt perspektiv gällande kommuner med låg folkmängd .

Utifrån det samlade syftet och de teoretiska utgångspunkterna formuleras följan
de frågeställningar:



1. Hur fungerande den kommunala demokratin i form av deltagande på 
kommunalstämman, uppdragskoncentration, könsfördelning bland de 
förtroendevalda utifrån ett makt- och inflytandeperspektiv, praxis vid 
fördelning av uppdragen, balans mellan konflikt och konsensus ur ett 
ideologiskt perspektiv samt en eventuell förekomst av en särpräglad po
litisk kultur?

2. Hur var den kommunala verksamheten organiserad? Lyckades kommu
nen regelmässigt implementera nationell lagstiftning på att godtagbart 
sätt? Går det att identifiera någon särpräglad relation mellan staten och 
Holmöns kommun genom att staten ägnade kommunen särskild tillsyn 
till följd av det låga invånarantalet och den svaga ekonomiska bärkraf
ten? Tillämpade kommunen någon organisatorisk praxis som stod i strid 
med de nationella regelverken för kommuners politiska organisation? 
Togs det några initiativ på kommunala verksamhetsområden som inte 
var obligatoriska?

3. Var medborgarnas värdering av den kommunala demokratin så hög att 
de var beredda att bortse från eventuella brister i den kommunala verk
samhetens servicenivå? Var det en särpräglad lokal identitet eller den 
geografiska belägenheten som ö eller möjligen farhågor för sämre kom
munal service som bidrog till att en kommunsammanläggning på frivil
lig väg inte kom till stånd på ett tidigare stadium?

4. Hur ser förekomsten av små kommuner ut i ett svenskt, nordiskt och eu
ropeiskt perspektiv? Går det att se några särskilda orsaker till att små 
kommuner har blivit kvar i vissa länder?

Frågeställningarna berörs även mer kortfattat i kapitlen om tidigare forskning 
och teoretiska utgångspunkter. Avsikten är att tydligt återkoppla frågorna till 
båda dessa företeelser.

Avgränsningar
Den tidsmässiga avgränsningen är inte särskilt problematisk, då den omfattar 
hela den period som Hölmön varen egen primärkommun, 1925-1973. Därutöver 
görs en kortare bakgrundsteckning av Holmöns historia tillbaka till 1500-talet, 
med fokus på tiden efter år 1802, då ön blev kapellförsamling, först under Umeå 
socken (landsförsamling), senare under Sävars socken. Där behandlas befolk
ningsutveckling. näringsstrukturens förändring, partipolitisk struktur i riksdags- 
och landstingsvalen samt valdeltagandet fram till 1973. I bakgrundsteckningen 
ingår däremot inte någon genomgång av politiskt deltagande av personer bosatta 
på Hölmön inom kommunalpolitiken i Sävar före delningen. På samma sätt har 
jag, frånsett mandatperioden 1974 -1976, avstått ifrån att göra någon studie av i 
vilken utsträckning som personer från Hölmön har varit politiskt aktiva i Umeå 
kommun efter att Hölmön blev en del av Umeå kommun. Valperioden 1974



1976 har tagits med för att studera den direkta minskningen av antalet kommu
nalpolitiskt aktiva personer på Hölmön till följd av kommunsammanläggningen.

Studien skall i princip bara omfatta det kommunala beslutsfattandet och den 
kommunala verksamheten. Trots denna huvudprincip ingår även skolväsendet då 
detta sorterade under kyrkligt huvudmannaskap. Kommunen övertog ansvaret för 
skolans verksamhet från den kyrkliga församlingen 1955. Med nationella mått 
var det ett mycket sent byte av huvudman. Polisväsendet och pensionsfrågorna 
(partiellt ansvar) behandlas fram till dess att andra huvudmän övertog huvud
mannaskapet för dessa båda verksamheter under 1960-talet. I de fall som kom
munen deltog i mellankommunal samverkan sker det en undersökning av kom
munalstämmans och senare kommunalfullmäktiges beslut om anslutning, anslag 
och eventuell upplösning av samarbetet.

1 den nationella och internationella utblicken är detaljnivån i fallande skala ut
ifrån rangordningen Sverige, Norden och Europa. Det är främst när det gäller 
Sverige som det är aktuellt att gå in i kommunala källor i form av protokoll från 
kommunalstämman och kommunal-/kommunfulImäktige. Tanken med detta är 
att kunna göra jämförelser med några kommuner som hade relativt jämförbara 
förhållanden med Hölmön i framförallt geografiskt avseende, och som också 
hade låg folkmängd. Studien av primärmaterial begränsas emellertid till hur så
dana kommuner såg på frågan om kommunsammanläggningar. Av särskilt in
tresse är förekomsten av frivilliga kommunsammanläggningar efter 1952, fram
förallt varifrån initiativen till sammanläggningarna kom. För de nordiska länder
na är detaljnivån att gå igenom nationella publikationer för respektive land. I det 
europeiska perspektivet inskränks det till internationella publikationer av över
si ktskaraktär.

Disposition
När det gäller studiens disposition börjar den med föreliggande inledning, där 
ämnet, syfte och frågeställningar samt avgränsningar presenteras. Därefter finns 
ett kapitel som tar upp tidigare forskning, dels specifikt om Hölmön i ett bredare 
perspektiv än det kommunala, dels relevant kommunforskning från företrädesvis 
ämnena historia och statsvetenskap. Nästa kapitel innehåller undersökningens te
oretiska utgångspunkter. Även dessa hämtas framförallt från historia och statsve
tenskap. I kapitlen om tidigare forskning respektive teoretiska utgångspunkter 
sker det en viss återkoppling till syfte och frågeställningar. Det fjärde kapitlet av
ser de metoder som kommer till användning i studien. Vid sidan av de allmänna 
resonemangen behandlas källmaterialet, valet av fallstudiekommun och intervju
er på ett mer ingående sätt.

Det femte kapitlet är en bred kontextuell syntes av olika förändringar som 
ägde rum inom de svenska kommunerna under den period som Hölmön var egen 
kommun. Bland annat betonas hur lagstiftningen förändrades inom de områden 
där det fanns tvingande lagstiftning (speciallagstiftning) som ålade landets kom
muner att svara för en viss verksamhet, exempelvis brandförsvaret.

De fem följande kapitlen, nummer 6-10, utgör studiens empiriska huvudun
dersökning. Det sjätte kapitlet är främst en bakgrundsteckning av situationen på



Hölmön 1'öre kommunbildningen 1925, men det återfinns också fakta tör perio
den 1925-1973, som befolkningsutvecklingen, näringsstrukturens förändring och 
den partipolitiska strukturen i riksdags- och landstingsvalen. Kapitel sju behand
lar den kommunala demokratin under epoken med kommunalstämma, medan det 
åttonde kapitlet har samma tema, fäst under den tid som det fanns fullmäktige 
som högsta beslutande organ. Kapitel nio och tio tar upp hur den kommunala 
verksamheten utvecklades under de 49 år som Hölmön var egen kommun. Kapi
tel nio har ett internt perspektiv, medan kapitel tio berör i vilken omfattning som 
I lolmön samarbetade med andra kommuner.

I kapitel I I görs en komparativ utblick över förekomsten av kommuner med 
låg folkmängd i Sverige. Enligt mitt synsätt hade Sverige verkliga småkommu- 
ner till och med 1973. Från 1974 och framåt har det bara funnits små kommuner 
(till folkmängden). Hölmön var sålunda den sista verkliga småkommunen i Sve
rige. I det tolfte kapitlet sker en sådan komparation med de fyra andra länderna i 
Norden samt i södra och västra Europa. Kapitel 13 är en sammanfattande analys. 
I lär sker det en integration av empiriska huvudresultat, teoretiska utgångspunkter 
och tidigare forskning. Indelningen i underrubriker har framförallt skett på 
grundval av de teoretiska utgångspunkterna.

Slutligen innehåller framställningen mer formella moment som referenser, ta
bellförteckning och bilagor.



2. TIDIGARE FORSKNING

Den tidigare forskningen har delats in i två huvudkategorier, dels den som bara 
handlar om Hölmön, men i en vidare bemärkelse än den rent kommunala, dels 
relevant kommunhistorisk forskning, där även forskning från disciplinen statsve
tenskap ingår. Avgränsningen av den tidigare forskning som redovisas nedan har 
olika utgångspunkter i respektive avsnitt. I avsnittet gällande forskning om Höl
mön har perspektivet formulerats relativt brett, inte minst därför att forskningen 
om den kommunala verksamheten på Hölmön är så knapphändig. Bakom be
greppet relevant kommunhistoria finns främst forskning om kommunalpolitik 
och utvecklingen av kommunal verksamhet i ett svenskt 1900-talsperspektiv. 
Däremot har jag avstått från att redovisa forskning om kommunal verksamhet i 
ett nordiskt och europeiskt perspektiv, med undantag för två svenska publikatio
ner med ett europeiskt komparativt perspektiv.8 9 10 11 Med tanke på kapitel 12, som in
nehåller en internationell utblick om småkommuner, hade det varit tänkbart att 
ha med ett internationellt forskningsläge. Den internationella utblicken i kapitel 
12 är emellertid så kortfattad att jag trots allt väljer att avstå från att redovisa ett 
sådant forskningsläge. Utblicken är främst nationell och fokuserar på svenska 
kommuner som i fråga om folkmängden påminde om Hölmön, även om de från 
och med 1952 alla hade en högre folkmängd än Hölmön.

Om Hölmön
För att vara en till ytan relativt liten ö-grupp med en inte alltför stor befolkning 
har det skrivits förvånansvärt mycket om Hölmön alltsedan slutet av 1800-talet. 
Det har inte minst gällt ur ett etnologiskt perspektiv där teman som säljakt. kora
ler, textilier och bruksbåtar har behandlats.*’ Publikationerna har främst haft ka
raktären av bildverk.1" I början av 1980-talet inleddes också en hembygds- 
/amatörforskning, med deltagande av ö-bor och ättlingar till personer som en 
gång i tiden levt på ön. Arbetet skedde inte minst i form av studiecirklar och re
sulterade i några böcker som skildrade livet på ön under framförallt 1800- och 
1900-talen." I vissa fall har forskningen emellertid gått tillbaka ända till 1500- 
talet och behandlat den första bofasta befolkningen på ön, ortnamnens uppkomst 
och öns betydelse för sjöfarten och kontakterna mellan Sverige och Finland.12 13 
Iakttagelsen att Hölmön under en period var landets till folkmängden minsta 
kommun återfinns på några ställen, även om det inte framgår tydligt att det bara 
gällde under mindre än hälften av epoken som egen primärkommun.1’ Mot bak

s Wide 2006 och Andrén 2007.
9 Sandström 199 las 5 ff.
10 Jonsson 1962 och Pettersson-Näw 1965.
11 Hölmön - i våra hjärtan. Om liv, historia och traditioner på Hölmön 1989 och Edlund 1991.
12 Fahlgren 1973b s 104f, Sandström 1989 s 136-141 och Huggert 2004 s 49.
13 Sandström 1989 s 136 och Edlund 1991 s 8.



grund av denna vetskap är det kanske lite förvånande att den kommunala verk
samheten trots allt ägnas så liten uppmärksamhet i de olika publikationerna. Fak
tum är att kyrkan far ett klart mycket större utrymme, vilket framförallt fokuseras 
på byggandet av kapellen/kyrkorna åren 1803 och 1891." Utifrån mitt eget per
spektiv är det gynnsamt, då det finns ett ordentligt utrymme att forska om Hol- 
möns kommun.

Av intresse är frågan varför Hölmön blev egen kapellförsamling år 1802. 
I lolmöns invånare var dessförinnan hänvisade till Umeå sockens kyrka, belägen i 
Backen. Problemet var att oberoende av vädret på havet kunna ta sig till kyrkan 
för gudstjänstbesök, barndop och begravningar. Ibland kunde det vara förenat 
med uppenbar livsfara att bege sig över Västra Kvarken i samband med kyrkobe
sök. Bortovaro från kyrkan kunde i värsta fall leda till böter. En annan bidragan
de orsak till att kapellförsamlingen, kyrkan och begravningsplatsen tillkom i bör
jan av 1800-talet var folkökningen. Från 1820 fick kapellförsamlingen egen 
präst, benämnd kapellpredikant. Jämnt 100 år senare, år 1920, ombildades be
fattningen till en komministertjänst." Nästa stora kyrkliga händelse var det andra 
kyrkbygget år 1891, men detta innebar inte någon organisatorisk förändring, utan 
ön förblev kapellförsamling i Sävars pastorat och kvarstod som en del av Sävars 
landskommun. Holmöns kapellförsamling hade överförts till Sävars pastorat när 
det utbröts som eget pastorat ur Umeå landsförsamlings pastorat år 1835.1(1

Vid 1862 års kommunreform hade kommunalfullmäktige i Sävar (en av verk
ligt få landskommuner i Sverige med fullmäktige) beslutat att Sävar och Hol
möns kapellag skulle bilda en gemensam landskommun, med undantag för fat
tigvården. Holmöns kapellag skulle själv ansvara för fattigvården, alltså en form 
av partiell kommunal självstyrelse. I anslutning till redovisningen av detta beslut 
gör artikelförfattaren följande inte oviktiga utsaga: "Fattigvården på Hölmön har 
aldrig varit särskilt betungande. Och bland Sävarprotokollen är det också långt 
mellan andra Holmöärenden".17

Även kvinnornas roll på ön behandlas av forskningen. I stort sett alla kvinnor 
på ön var småbrukar- och fiskarhustrur. De enda undantagen var barnmorskan, 
lärarinnan och telefonisten på telefonstationen. Dessa fåtaliga kvinnor kunde 
bygga upp en egen identitet, framförallt grundad på sin profession. Barnmorskan 
hade i praktiken hela ansvaret för sjukvården på ön. Läkare och sjuksköterska 
kom bara ut vid enstaka tillfällen. Viktiga händelser gällande kommunikationer 
och sjukvård var att ön fick telefon år 1912, reguljär färjeförbindelse med fast
landet 1938 (när inte isen lade hinder i vägen) och tillgång till livräddningskrys- 
sare 1944. Redan från slutet av 1930-talet blev det också möjligt att utföra sjuk
transporter med flyg och senare började även helikopter användas tor dessa 
transporter. Det kunde även vara aktuellt att utnyttja bogserbåtar.18 I modern tid 
används färja under större delen av året. vintertid i så kallad isränna. När isen 
lagt sig helt används skoter som följer en isled. Då isen varken bär eller brister 14 15

14 Janzén 1989a s 16-22 och Janzén 1989b 23-32.
14 l-ahlgren 1973a s 79, Janzén 1989a s 16-22 och Sandström 1991 b s 42ΓΓ 
1,1 l'ahlgren 1973a s 71-79 och Janzén 1989b s 23-32.
1 I ahlgren I C>73c s 179.
15 I rit/dotter 1989 s 33f. Rydelius 1989 s 35Π. Sjöström 1989 s 48-53 och Jonsson 1989 s 55Γ



blir det nödvändigt att ta till hydrokopter eller helikopter.19 Även andra aktivite
ter ur kvinnligt kodade sfärer såsom kost och textil berörs i böckerna.20

Det förekom givetvis också tjänstemannabefattningar for män som tulltjäns
temän, fyrbetjäning, präst/lärare samt anställda på fyrskepp och kustbevaknings- 
båtar. Tjänsterna som präst och folkskollärare var från år 1896 och framåt en 
kombinationstjänst. Denna ordning behölls ända fram till att tjänsten som präst 
drogs in år 1975, men de sista nio åren upprätthölls tjänsten av ett tjänstebiträde 
som prästvigdes strax innan tjänsten drogs in. I början av 1930-talet var antalet 
tjänstemannabefattningar (män och kvinnor) runt 15, exklusive de som tjänst
gjorde på fyrskepp och inom kustbevakningen.21 Prästernas aktiva roll, bl.a. som 
kommunalpolitiker, och betydelse för öborna framgår både i publikationer som 
har skrivits specifikt om Hölmön och i prästbiografierna om Luleå stift.22 Den 
kyrkliga aktiviteten på Hölmön var hög och fram till 1960-talet förekom det så 
kallade byabön, vilket var en tradition från 1600-talet. Hölmön var under vissa 
perioder den församling i hela Luleå stift som uppvisade högst andel deltagare i 
gudstjänsten i relation till folkmängden.2'

Publikationerna behandlar vidare öns näringsstruktur som länge helt domine
rades av en kombination av småbruk och fiske/fångst. Det framkommer att fisket 
och fångsten var en farlig sysselsättning, där ett inte obetydligt antal män om
kom, bl.a. därför att de sällan var simkunniga och att flytvästar inte användes re
gelmässigt.24 Däremot har inte nedgången i dessa näringar från 1940-talet och 
framåt ägnats någon större uppmärksamhet. Det framgår dock att 1990 fanns det 
varken några kor eller hästar kvar ön. Den ende aktive lantbrukaren på Hölmön 
bedrev då farskötsel i ganska stor skala.2" Den industriella verksamheten på ön 
var genomgående svagt utvecklad. En verksamhet som bestod under lång tid var 
båtbyggeri, men företaget sysselsatte bara ett fatal personer ur varje generation. 
Under åren 1920 1950 fanns det också en fiskkonservfabrik på ön. Leveranserna 
av fisk kom både från Holmöns egna fiskare och från andra fiskare längs Väster
bottens kust. Som mest hade fabriken runt 20 kvinnor och 5-6 män anställda un
der merparten av året. Fabriken var dock inte så lönsam. När fabriken förstördes 
till följd av en brand år 1950 återuppbyggdes den inte.26

Ett annat tema som behandlas är hur Hölmön vid vissa tillfällen, åtminstone 
indirekt, berördes av krigshandlingar. Exempel på sådana händelser är att ryska 
trupper landsteg på ö-gruppen under kriget 1808-1809, att flyktingar från Öster
botten i Finland passerade Hölmön i anslutning till det finska inbördeskriget 
(1917-1918) och under vinterkriget 1939-1940. Vid de senare tillfällena var det

19 Kallgård 2005 s 467.
20 Löfgren 1989 s 59ff.
21 Edlund 1991 s 8 och Hölmönä kyrka 100 år 1991 s 41.
22 Luleå stift 1904-1981. Församlingar och prästerskap s 353, 360 och 547, Edlund 1991 s I lOff 

och Landin 1991 s66f.
23 Lindroos 1991b s 68foch Sandström 1991 b s 49fT.
24 Till exempel Edlund 1991 s 115
25 Edlund 1991 s8f.
26 Boberg 1973 s 59ff och Jonsson 1989 s 56.



inte ovanligt alt flyktingarna temporärt inkvarterades i de privata hemmen på 
I lolmön.

Om relevant kommunhistoria
Inom ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia har bara ett mer be
gränsat antal forskare behandlat kommunhistoriska teman som kan anses vara re
levanta utifrån min studie. Den befintliga forskningen har dessutom en viss slag
sida mot att behandla utvecklingen i städerna, medan landskommuner ägnas klart 
mindre uppmärksamhet. Nedan redovisar jag forskning i kronologisk ordning 
inom respektive subdisciplin. där historia kommer först, därefter ekonomisk hi
storia och slutligen idéhistoria.

Historikern Ingemar Norrlid disputerade 1983 med avhandlingen, Demokrati, 
skatterättvisa och ideologisk förändring. Den kommunala självstyrelsen och de
mokratins genombrott i Sverige. Avhandlingen är mest intressant ur teoretisk 
synvinkel, varför denna del av Norrlids avhandling istället behandlas i mina teo
retiska utgångspunkter i kapitel tre. Under perioden 1880-1907 skedde en viss 
omfördelning av landskommunernas/landsförsamlingarnas utgifter. Den andel 
som gick till prästlöner och övriga kyrkliga ändamål minskade, medan utgifterna 
för folkskolan steg. Andelen som gick till fattigvården låg däremot konstant. Ut
gifterna tor kyrklig verksamhet, folkskola och fattigvård svarade 1907 i genom
snitt för 88 procent av landskommunernas/landsförsamlingarnas utgifter. En an
nan trend vid 1900-talets början var att befolkningsökningen hade avstannat i 
många landskommuner, medan städernas befolkning var inne i en tillväxtfas. Vid 
denna tidpunkt gjorde många lagar och förordningar skillnad mellan städer och 
landskommuner, där kraven på landskommunerna var lägre.28

Norrlid behandlar även statsbidragen till församlingar/kommuner. Ett område 
där det tidigt utgick statliga (specialdestinerade) bidrag var folkskolans lärarlö- 
ner. Efterhand kom dessa bidrag att vara den näst viktigaste inkomstkällan efter 
kommunal-/församlingsskatten i landskommunerna/landsförsamlingarna. På 
1920-talet utgjorde statsbidragen 15 procent av primärkommunernas inkomster. 
Införandet av statsbidragen innebar, enligt Norrlid, en viss inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen, men de utgjorde samtidigt en viss skatteutjämning 
mellan kommunerna. Systemet med statliga bidrag till kommunerna är i ett in
ternationellt perspektiv vanligt. Statsbidragen till kommunerna fick senare en in
riktning mot skatteutjämning, i betydelsen att jämna ut skillnaden mellan olika 
kommuners skattekraft/skatteunderlag. Dessa bidrag medverkade självklart till 
att begränsa skillnaderna i skattesats mellan olika kommuner.29 Ett annat sätt att 
uppnå skatteutjämning mellan olika kommuner är att överföra vissa kommunala
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ansvarsområden på annan huvudman, såsom staten eller landstinget. Enligt Norr
lid innebär detta också en centraliseringsåtgärd.30

I doktorsavhandlingen, Kommunsocialismen inför verkligheten, behandlar his
torikern Thord Strömberg utvecklingen i städerna Örebro, Norrköping och Karl
stad. Studien inriktar sig på bostadspolitik och i vilken utsträckning som städer
nas socialdemokratiska politiker lyckades leva upp till sina ideologiska intentio
ner. I Örebro och Norrköping var det konstant socialistisk majoritet i fullmäktige 
vid valen 1938-1954, medan det i Karlstad vägde jämnt mellan de politiska 
blocken under 1940-talet. Vid valen 1950 och 1954 hade även Karlstad socialis
tisk majoritet. Städerna tog aktiv del i bostadsproduktionen genom allmännyttiga 
bostadsföretag, som inte sällan bildades under 1940-talet. Det socialdemokratis
ka partiet hade i många fall ett starkt inflytande i de organisationer som stod 
bakom bostadsrättsföreningarna, inte minst i HSB.’1

Den doktorsavhandling i historia som närmast anknyter till min studie är Sven 
Z. Sundins, I Storstadens skugga. Boo socken på Värmdön 1860-1970. Här be
handlas utvecklingen av den kommunala verksamheten, kommunalpolitiken och 
det interkommunala samarbetet, inte minst med koppling till Stockholms stad. 
Studien är emellertid inte bara inriktad mot kommunens utveckling, utan även 
bebyggelseutveckling och ägandeförhållanden behandlas ingående.’2 33

Skillnaderna mellan Boo och Holmöns kommuner blev under den tidsperiod 
som jag följer allt större. Boo landskommun hade nämligen en väldigt kraftig be
folkningsökning från 1900-talets början fram till att kommunen upphörde 1971. 
Detta berodde inte minst på inflyttning från Stockholms stad. År I860 hade 
kommunen 496 invånare, medan folkmängden år 1970 uppgick till 13 488 invå
nare.” Befolkningsökningen i kombination med den allmänna kommunala ex
pansionen medförde att Boo kommuns verksamhet byggdes ut högst betydande 
under 1900-talet. Det gällde bl.a. uppbyggnaden av en kommunal tjänstemanna
förvaltning och uppförandet av ett stort antal kommunala byggnader som kom
munalhus, polis- och brandstation, ålderdomshem samt skolbyggnader, bl.a. hög
stadieskola. Efter en tidigare ganska försiktig ekonomisk politik medförde den 
snabba expansionen av den kommunala verksamheten att den kommunala bud
geten under vissa år på 1960-talet var kraftigt underbalanserad. Därför var det 
följdriktigt att kommunens skulder steg i betydande omfattning och år 1965 upp
gick skulderna till hela 28 miljoner kronor. En dryg utgift för kommunen var en 
rad olika markköp under framförallt 1960-talet, bl.a. för bostadsbyggande. År 
1970 uppgick den rent kommunala utdebiteringen till 13,69 kronor per skatte
krona, vilket var den näst högsta skatten i Storstockholm.34

Det första valet till fullmäktige i Boo ägde rum 1924 och gav en ickesocialis
tisk majoritet, men redan vid 1934 års val fick fullmäktige socialistisk majoritet 
och denna bestod sedan ända till kommunens upphörande, även om den på slutet 
var knapp. Det var sällsynt att socialdemokraterna hade egen majoritet, utan ma
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joriteten uppnåddes i regel tillsammans med kommunisterna. Att det förekom en 
del konflikter mellan den socialistiska majoriteten och den borgerliga minorite
ten råder det inget tvivel om. men det finns ingen detaljerad redovisning av mot
sättningarna i form av voteringar i fullmäktige." Den politiska organisationen 
byggdes ut successivt med ett flertal organ som inte föreskrevs av regelverken. 
Det gällde biblioteksstyrelse, lönenämnd, hemhjälpsnämnd, ungdoms- och fri
tidsnämnd, bostadsförmedlingsnämnd, kulturnämnd och industrinämnd. Kom
munen valde att inrätta separata organ där regelverket medgav att en annan sty
relse eller nämnd kunde svara för funktionen. Det handlade om familjebidrags- 
nämnd, brandstyrelse, civilförsvarsnämnd och polisnämnd. Den kvinnliga repre
sentationen i kommunalpolitiken behandlas inte så utförligt, men det framgår att 
det 1925 invaldes kvinnor i barnavårdsnämnden i enlighet med vad lagstiftning
en krävde. Då framkommer det att fattigvårdsstyrelsen hade en kvinnlig ledamot, 
vilket också var ett krav i lagstiftningen.’5 6 7 *

Ett uttryck för att den kommunala förvaltningen blev alltmer differentierad 
var att under andra halvan av 1960-talet var kommunalkontoret indelat i fem oli
ka avdelningar: drätsel, kansli, byggnadskontor, socialvårdskontor och stadsarki
tektkontor. Skolans administration sorterade däremot inte under kommunalkon
toret.’ Avhandlingen innehåller också studier av utvecklingen inom olika kom
munala verksamhetsområden. I Boo övertog kommunen ansvaret för skolväsen
det redan år 1930 och på 1960-talet byggde kommunen upp en egen högstadie
skola. På hälsovårdens område fattade fullmäktige redan år 1938 ett principbe
slut om att engagera sig i utbyggnaden av vatten och avlopp inom hela kommu
nen, även om det tog relativt lång tid innan ett heltäckande system fanns färdigt. 
Boo kommun var eget polisdistrikt och hade från början av 1920-talet två polis
män anställda, vilket 1942 utökades till tre befattningshavare. För brandförsvaret 
tecknade kommunen 1936 ett släckningsavtal med Stockholms stad, men den 
första brandordningen antogs först år 1940. I anslutning därtill bildades det en 
frivillig brandkår i kommunen. Denna ombildades till borgarbrandkår 1947 när 
en ny brandordning för kommunen trädde i kraft. s

I avhandlingen, Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den svens
ka modellen, skriven av Peter [filling (historia) och Mikael Stigendal (sociologi), 
behandlas socialdemokratins starka ställning i Malmö stad/kommun under 1900- 
talet. Partiet styrde Malmö titan avbrott under perioden 1919-1985, vilket med
förde stor politisk stabilitet. Inledningsvis förde socialdemokratin en försiktig 
linje som inte minst syftade till att upprätthålla ett gott förhållande till de borger
liga partierna. Övergången från borgerligt till socialdemokratiskt styre gick där
för utan större komplikationer. Den socialdemokratiska hegemonin i Malmö in
trädde under perioden från 1950-talets början fram till första halvan av 1970- 
talet. SAP anses ha fört en politik som gick väl i linje med partiets ideologi. I 
denna politik spelade boendefrågorna en viktig roll. Malmö var under denna pe-
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riod en industristad med en hög andel arbetarbefolkning. Genom den starka 
klassröstningen hade socialdemokratin en stabil väljarbas. Högerpartiet upprätt
höll nära kontakter med storindustrin. Även under den socialdemokratiska domi
nansen på 1950- och 1960-talen rådde i allmänhet ett gott samförstånd mellan 
socialdemokraterna och högerpartiet. Samförståndet benämns Malmö-andan. 
Samarbetet med socialdemokratin var omstritt inom högern. Bildandet av den 
borgerliga valalliansen Medborgerlig samling vid valen 1964 och 1966 kan ses 
som ett uttryck för dessa stämningar. Därefter upphörde till stor del samförstån
det mellan socialdemokraterna och högern.39

I avhandlingen, Städernas handlingsfrihet. En studie av expansionsskedet 
1900-1930, behandlar historikern Rune Bokholm framförallt relationen mellan 
stat och kommun (städerna). Under Bokholms undersökningsperiod tillkom lag
stiftning som på flera olika områden stärkte statens grepp över kommunerna. 
Samtidigt fick kommunerna fler ansvarsområden. Ett uttryck för den utökade 
statliga styrningen var en utökning av det som benämndes underställning. Det 
innebar att ett kommunalt beslut inte blev giltigt förrän en statlig myndighet, ofta 
länsstyrelsen, hade godkänt beslutet. Olika statliga myndigheter fick i större ut
sträckning i uppdrag att utöva tillsyn över kommunal verksamhet. Ett sådant ex
empel var inrättandet av socialstyrelsen 1912. Bokholms generella slutsats blir 
att kommunernas handlingsfrihet i relation till statsmakten blev mindre under 
den 30 år långa perioden. En orsak till detta var att staten behövde ha ett tydligt 
grepp över kommunerna när utbyggnaden av det svenska välfärdssamhället in
leddes. Kommunernas uppgifter var inte minst att fungera som verkställare av 
statliga välfärdsambitioner.4"

Historikern Lars I Andersson lade år 1995 fram doktorsavhandlingen. Kom
munal skattefrågan under mellankrigstiden. Skatterättvisa mellan kommuner. 
Den behandlar i princip bara den övergripande/normativa nivån och innehåller 
inte några kommunala fallstudier. Trots detta har boken ett intresse eftersom den 
berör kommunernas ekonomiska förutsättningar. År 1906 hade landskommuner
na en genomsnittlig total skattesats (inklusive landstingsskatten) på 8,86 kronor, 
medan samma siffra år 1929 uppgick till 10,97 kronor. Städerna hade vid båda 
tidpunkterna i genomsnitt en lägre skattesats. I landskommunerna var skillnader
na mellan kommuner med den lägsta respektive den högsta skattesatsen synner
ligen stora, vilket inte var fallet i städerna. Skälet till att landskommunerna upp
visade så stora variationer var skillnaderna i skatteunderlagen. Det fanns ett 
samband mellan låg skattekraft och hög skattesats, särskilt i landskommuner där 
näringsstrukturens dominerades av jordbruk.41 42 Den första kommunala skatteut- 
jämningen tog sin början 1909 då det blev möjligt för kommuner att beskatta 
skog inom kommunen som avverkades av skogsbolag med huvudkontor utanför 
kommunen. Det kunde främst utnyttjas av landskommuner i Norrland.43 År 1920 
företogs en övergripande omläggning av den kommunala beskattningen, som in-
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nebar att kommunalskatten tick större likheter med den statliga beskattningen. 
Det var egentligen ett provisorium, som fick en mer permanent lösning år 1928. 
Nästa större förändring var införandet av interkommunal skatteutjämning på 
1940-talet. Här blev lösningen att de specialdestinerade statsbidragen till kom
munala verksamheter differentierades utifrån kommunernas skatteunderlag. Där
utöver tillkom ett allmänt utjämningsbidrag.44

Historikern Kjell Östberg har publicerat boken. Kommunerna och den svenska 
modellen. Socialdemokratin och kommunalpolitiken fram till andra världskriget.
I denna studeras situationen i kommunerna fram till 1938. Undersökningen base
ras huvudsakligen på olika former av fallstudier. Precis som titeln anger är det 
socialdemokratins successivt stärkta ställning i landets kommuner som framför
allt står i fokus. Boken byggs upp kring två huvudteman, dels hur socialdemo
kraterna agerade under det demokratiska genombrottet under perioden fram till 
1919. dels hur de tog över makten i kommunerna. I det senare fallet fanns det 
ofta en försiktighet hos partiets företrädare inför att överta de ledande posterna i 
kommunen, trots att partiet hade egen majoritet i fullmäktige eller hade majoritet 
tillsammans med andra socialistiska partier. Ett motiv var att de socialdemokra
tiska kommunalmännen hade stor respekt för de borgerliga politiker som ofta 
under lång tid hade innehaft ledande uppdrag och som ansågs mycket kompeten
ta för uppgiften. Denna försiktiga hållning innebar att det tillämpades ett sam
lingsstyre i många kommuner så att majoriteten och minoriteten delade på upp
dragen som ordförande i de olika kommunala organen. Det framhålls också att 
systemet med samlingsregering, där både majoritet och minoritet var represente
rat i kommunens styrelse, drätselkammare och kommunalnämnd, bidrog till att 
flertalet beslut kunde fattas i konsensus.

Den kommunala demokratins arbetsformer, med samlingsstyret som en viktig 
komponent, utgjorde enligt Kjell Östberg en av två centrala beståndsdelar av den 
svenska modellen på den lokala nivån. Den andra delen var den lekmannabase- 
rade kommunala förvaltningen, där de förtroendevalda på sin fritid utförde olika 
administrativa uppgifter. Politikerna hade beredande, beslutande och verkstäl
lande uppgifter i kommunerna. Vidare behandlas kvinnornas underordnade roll i 
kommunalpolitiken. Det gäller dels den låga kvinnorepresentationen i de direkt- 
valda stads- och kommunalfullmäktige, dels att kvinnorna nästan bara invaldes i 
organ som var starkt kopplade till kvinnligt kodade sfärer såsom fattigvårdssty- 
relse och barnavårdsnämnd. I dessa båda organ fanns det lagstadgad kvotering så 
att minst en av ledamöterna i respektive nämnd måste vara kvinna.45

Historikern Martin Åberg har i boken, Samförståndets tid. Konflikt, samarbete 
och nätverk i svensk lokalpolitik, behandlat politiken i Göteborgs stad under pe
rioden från 1900-talets början fram till år 1955. En röd tråd i boken är den poli
tiska samförståndskultur som i allmänhet rådde i kommunalpolitiken i Göteborg. 
Samförståndet har benämnts Göteborgsanda, men var inte unikt for Göteborg 
utan förekom även i andra svenska städer och kommuner. I Göteborg blev det
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socialdemokratisk majoritet i stadsfullmäktige redan år 1922. Därefter bestod 
majoriteten ända fram till 1959. Under delar av perioden var partiet beroende av 
stöd från kommunisterna, särskilt for att uppnå den kvalificerade majoritet på 2/3 
som krävdes för vissa fullmäktigebeslut fram till 1948, då kommunallagarna 
ändrades så att det bara krävdes enkel majoritet. Trots sin majoritetsställning 
hade socialdemokraterna, i synnerhet under början av 1930-talet, en hel del pro
blem att bemästra. Det gällde bl.a. att partiet inte kunde förverkliga alla de ideo
logiska intentioner som de haft innan de fick majoritet, partiinterna strider med 
en kritisk vänsterfalang samt en politisk opposition på två fronter, dels från 
kommunisterna, dels från de borgerliga partierna. Motsättningarna med kommu
nisterna levde kvar efter andra världskriget och förstärktes av att Göteborg blev 
ett av kommunisternas starkaste fästen i landet.

Politiken i Göteborg var inte bara samförståndsinriktad, utan det förekom 
också en hel del sakpolitiska motsättningar mellan de politiska partierna och 
blocken. Samförståndet gällde med andra ord främst debattklimatet och den poli
tiska kulturen i stort. Efter andra världskriget blev det även ett större sakpolitiskt 
samförstånd, framförallt mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Det senare 
partiet fick ett även med nationella mått ovanligt starkt väljarstöd i Göteborgs 
stad. En betydelsefull sakfråga efter 1945 var bostadsbyggandet, där staden bil
dade allmännyttiga bostadsföretag som under de följande årtiondena byggde ett 
mycket stort antal lägenheter. Bostadsfrågorna var ett sakområde där kommunis
terna höll en hög profil och markerade distans till socialdemokraterna. I dessa 
frågor fanns det emellertid i regel en samsyn mellan socialdemokraterna och de 
borgerliga partierna med folkpartiet i spetsen. Även det kommunala engage
manget i hamnverksamheten var en fråga där kommunisterna profilerade sig och 
därmed satte press på socialdemokraterna. Ett annat tema är studier av olika nät
verks betydelse för kommunalpolitiken, exempelvis Rotary. Åberg framhåller 
också att de ledande politikerna efter hand utvecklade ett fruktbart utbyte av in
formation med de olika storföretagen i staden.

Utifrån min frågeställning om uppdragskoncentrationen på Hölmön är det av 
intresse att det redan i början av 1900-talet uppstod diskussioner i Göteborg om 
att vissa av stadens politiker innehade alltför många kommunala uppdrag. Denna 
diskussion fick ännu större aktualitet när det började införas arvoden för de 
kommunala förtroendeuppdragen. Under den studerade perioden från 1913 till 
1954 fortsatte det genomsnittliga antalet uppdrag per politiker att öka, även om 
Åberg inräknar uppdrag i partiorganisationer, företag och intresseorganisationer. 
Mellan 1913 och 1954 ökade det genomsnittliga antalet uppdrag från 6,0 till 
10,3. Av de 10,3 uppdragen 1954 utgjordes 5,0 av renodlat kommunala organ i 
form av kommunala styrelser, nämnder, beredningar och delegationer. Ökningen 
skall dock ses mot bakgrund av att antalet kommunala organ utökades mellan 
1913 och 1954. Den första kvinnan invaldes i stadsfullmäktige 1910, men de 
kvinnor som deltog i kommunalpolitiken tilldelades nästan uteslutande uppdrag 
som inte var särskilt framträdande. Det förklaras främst med att kvinnorna inte 
fick tillträde till de (manliga) nätverk som hade betydelse för maktfördelningen i



kommunalpolitiken. Kommunalpolitiken genomsyrades rent allmänt av manliga 
normer och de viktiga nätverken var könssegregerade.

historikern Gunnela Björks avhandling, Au förhandla sitt medborgarskap. 
Kvinnor som politiska aktörer i Örebro 1900-1950, behandlas kvinnornas roll i 
kommunalpolitiken i Örebro stad. Sveriges kvinnor blev törsta gången valbara 
till stads-/kommunalfullmäktige 1910, men det var mycket tå kvinnor som upp
fyllde dessa valbarhetskrav. Till fattigvårdsstyrelse och skolråd hade dock kvin
nor varit valbara sedan år 1889. De allra flesta kvinnor tick kommunal rösträtt 
och blev valbara till fullmäktige först 1919 när den allmänna rösträtten infördes. 
Vid 1910 års stadsfullmäktigeval i Örebro invaldes en kvinna i fullmäktige. I lon 
representerade de frisinnade. År 1914 kom ytterligare en kvinna in i stadsfull
mäktige. Det var totalt fyra kvinnor som kandiderade i valet till fullmäktige 
1910, varav två var lärarinnor och två företagare. De hade alla varit aktiva i röst
rättsrörelsen och var ogifta. I landet som helhet uppvisade kvinnorna 1910 ett 
valdeltagande på 37 procent, medan männens deltagande var 43 procent. I Öre
bro uppgick siffrorna till 25 respektive 33 procent. Vid det första demokratiska 
valet 1919 deltog 57,9 procent av de röstberättigade kvinnorna i landet, medan 
männen låg på 62,6 procent. I Örebro var siffrorna 58,5 respektive 64,0 procent. 
Vid detta val invaldes fyra kvinnor bland de totalt 50 ledamöterna i Örebro stads
fullmäktige. Kvinnorna utgjorde därmed åtta procent av det totala antalet leda
möter. I städer av motsvarande storlek uppgick den genomsnittliga andelen 
kvinnliga fullmäktigeledamöter till I 1,5 procent.4

Ett exempel på att kvinnor hade svårigheter att hävda sig i kommunalpolitiken 
var när socialdemokraterna höll provval inför 1930 års stadsfullmäktigeval. De 
fyra kvinnor som ställde upp i provvalet hamnade nämligen på de fyra sista plat
serna i provvalet. Trots detta placerades kvinnor på valbar plats på listan. År 
1938 hade andelen kvinnliga stadsfullmäktigeledamöter i Örebro ökat till åtta. År 
1934 hade det bara varit fyra kvinnliga fullmäktigeledamöter. Generellt sett var 
vid denna tidpunkt andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter högre i städerna än i 
köpingar och landskommuner. År 1950 fanns det 10 kvinnor bland de nu totalt 
56 ledamöterna i fullmäktige. Detta utgjorde 18 procent av ledamöterna. Under 
samma period hade männen ett högre valdeltagande än kvinnorna vid valen i 
Örebro. År 1950 var skillnaden bara drygt tre procentenheter.JS

Under perioden 1900-1950 invaldes aldrig någon kvinna i drätselkammaren, 
som var kommunens styrelse och därmed tyngsta politiska organ. I stadsfullmäk
tiges olika beredningsavdelningar placerades kvinnorna i allmänhet i den avdel
ning som ansvarade för sociala frågor.' ' Under 1920- och 1930-talen var det bara 
ett fåtal kvinnor som valdes in i stadens styrelser och nämnder och dessa place
rades nästan uteslutande i de organ där lagstiftningen krävde att minst en leda
mot måste vara kvinna, nämligen fattigvårdsstyrelse, barnavårdsnämnd och nyk- 
terhetsnämnd. År 1938 hade fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden varde-
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ra tre kvinnliga ledamöter. I nykterhetsnämnden, valnämnden, folkskolestyrel- 
sen, pensionsnämnden och lönenämnden fanns det en kvinnlig ledamot. Totalt 
fanns det därmed 11 kvinnor som ledamöter i styrelser och nämnder, varav tre 
var valda för att uppfylla lagstiftningens krav. År 1944 inrättades en hemhjälps- 
nämnd med fem ledamöter. Av dessa var fyra kvinnor, men den ende mannen 
valdes till nämndens ordförande. På 1940-talet tillkom också en idrotts- och fri- 
tidssfyrelse och i denna invaldes två kvinnor. År 1940 hade barnavårdsnämnden 
hela fyra kvinnliga ledamöter, varav en var ordförande. Hon hade valts till ordfö
rande år 1938 och behöll posten fram till 1942, då en man åter övertog ordföran
deposten. Denna kvinna hade professionell kompetens på barnavårdsområdet.50

Under andra världskriget inrättade kommunerna enligt lag flera organ med 
koppling till totalförsvaret. I kristidsnämnden, som bestod av åtta ledamöter, in
valdes i Örebro en kvinna vid bildandet 1939. Hon satt kvar fram till 1943, där
efter fick kvinnorna nöja sig med suppleantplatser. Även i familjebidragsnämn- 
den, med fem ledamöter, valdes en kvinna in. I luftskyddsnämnden blev det en 
kvinnlig suppleant. År 1944 tillkom en ny lag som innebar att begreppet luft- 
skydd ersattes av civilförsvar. Enligt denna lag skulle minst en kvinna ingå i ci- 
vilförsvarsnämnden. Följaktligen invaldes en kvinnlig ledamot i denna nämnd.51

Under 1940-talet tillkom fyra daghem i Örebro stad. Det första initiativet kom 
från en organisation som hette Sällskapet Småbarnens vänner, som på ett perso
nellt plan hade koppling till högerpartiet. Senare lämnade det socialdemokratiska 
partiet en motion till fullmäktige i frågan. För driften ansvarade en särskild dag- 
hemsstyrelse, där bara en man ingick, men denne var styrelsens ordförande. Ut
över de fyra daghemmen fanns det 1950 runt 100 platser i familjedaghem samt 
ett stort antal lekskolor. Det var politiskt aktiva kvinnor ur medelklassen som var 
pådrivande för att bygga ut barnomsorgen, men de fick även viss stöd av företa
gare i staden som insåg det framtida behovet av kvinnlig arbetskraft. Det var en
samstående mödrar som ansågs ha störst behov av barnomsorg. Det socialdemo
kratiska kvinnoförbundet hade en närmast kritisk inställning till daghem. De an
såg att kvinnor borde prioritera omsorg om sina barn före att ta arbete i industrin. 
Ensamstående mödrar kunde ges bidrag istället för att få en daghemsplats.52

Historikern Lars Nilsson behandlade utvecklingen inom nuvarande Kalmar 
kommun i boken. Stadens tid. Om periodgränser i lokalhistorien. Kalmar och 
Möre under det 20:e århundradet. Det är framförallt två teman som är av intres
se för mig, dels resultaten i kommunalvalen över en längre tidsperiod, dels hur 
kommunernas utgifter och inkomster utvecklades över tid. Fram till 1930-talet 
hade borgerligheten, inte minst högern, ett starkt stöd i väljarkåren. Även bonde
förbundet var framgångsrikt i Mörebygden utanför staden och detta stod sig även 
under de följande årtiondena när socialdemokraterna hade fatt en stark ställning. 
Bondeförbundet var däremot svaga i Kalmar stad. Från 1930-talet och framåt 
växte sig det socialdemokratiska partiet starkt, framförallt i staden Kalmar, men 
också i vissa av landskommunerna, främst där det fanns viss industriell verk

50 Björk 1999 s 284ff. Hennes namn var Göta Rosén ( 1904-2006).
51 Björk 1999 s234ff.
52 Björk 1999 s 244-250.



samhet. Samtidigt fanns det agrart präglade landskommuner där borgerligheten 
behöll ett väljarmässigt övertag. Socialdemokraternas ställning försvagades nå
got under 1960-talet och början av 1970-talet. Flertalet av landskommunerna 
hade borgerlig majoritet i fullmäktige nästan hela tiden. Det var emellertid en 
landskommun/storkommun som hade konstant socialistisk majoritet. Den poli
tiska strukturen skiljde sig alltså åt mellan stad och land."'

F.tt annat resultat i studien var att städerna och landskommunerna hade en 
olikartad utgiftsprofil, i synnerhet under 1900-talets första årtionden. Skillnaden 
låg framförallt i att städerna hade mycket större utgifter för teknisk verksamhet i 
form av infrastruktur som gator och vatten och avlopp. Det var den urbana mil
jön som var grunden till dessa skillnader. Kalmar stad hade rent allmänt en högre 
utgiftsnivå räknat per invånare än landskommunerna. Samma sak gällde för ut
debiteringen (skattesatsen). Under 1950- och 1960-talen skedde dock en viss ut
jämning genom alt en del av landskommunerna fick större utgifter för infrastruk
tur. Tidigare hade landskommunernas utgifter till väldigt stor andel gällt fattig- 
vård/socialvård och skolväsende. Det sistnämnda området var en kyrklig angelä
genhet på landsbygden, åtminstone fram till 1930-talets början. Skillnaden på ut
giftssidan mellan stad och land fick genomslag på inkomstsidan, där städerna 
hade andra inkomster utöver kommunalskatt och statsbidrag. Dessa inkomster 
var bl.a. avgifter för tjänster med anknytning till infrastrukturen som vatten och 
avlopp. Under 1950- och 1960-talen expanderade den kommunala verksamheten 
avsevärt både i staden och landskommunerna. Ökningen finansierades bl.a. ge
nom en höjd kommunalskatt. Under en drygt 20 år lång period fördubblades näs
tan utdebiteringen. Detta var priset som medborgarna fick betala for utbyggna
den av välfärdssamhället.54

Historikern Peter Aronsson har behandlat ämnen med relevans för min studie. 
I boken. Lokall folkslyre. Kulturarv som utmanar, framhåller han att de kommu
nala indelningsreformerna medförde förändringar för den lokala politiska kultu
ren i Sverige. Denna hade inte minst haft karaktären av institutionaliserad för- 
handlingskultur som syftade till att uppnå konsensus i beslutsfattandet. Den gam
la lokala politiska kulturen raderades inte helt ut till följd av den nya kommunala 
indelningen, utan den bestod i vissa avseenden. I de gamla kommunerna som 
existerade fram till 1952 fanns det dock bättre förutsättningar för att kommunal
politiken skulle kunna fa en identitetsskapande funktion. " Två effekter av stor- 
kommunreformen 1952 var för det första att i princip samtliga kommuner fick 
fullmäktige som sitt högsta beslutande organ, vilket formaliserades i den nya 
kommunallagen 1955. För det andra försvann systemet med samlingslistor näs
tan helt, då det troligen inte var lika lätt att upprätthålla en sådan enhetstanke i de 
större kommunerna. En samlingslista innebar att alla partier som kandiderade i 
valet till fullmäktige enades om en gemensam lista, vilket i praktiken gjorde va
let betydelselöst. Makten försköts därmed från väljarna till de politiska partiernas 
företrädare. Mandatfördelningen bestämdes vid upprättandet av valsedeln. Sy-
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stemet med samlingslistor hade framförallt använts i landskommuner med mer 
begränsad folkmängd, bl.a. de kommuner som hade infört fullmäktige på frivillig 
väg, då de hade färre än 700 invånare, vilket från 1938 utgjorde gränsen för att 
på obligatorisk väg införa fullmäktige. En mindre långtgående variant på sam- 
lingslistorna var när de tre borgerliga partierna hade en gemensam lista och par
tibeteckning.56

I min egen doktorsavhandling. Från sockenkommun till storkommun, gjorde 
jag studier av närvaron på kommunalstämmor när frågan om den nya kommuna
la indelningen behandlades. Den gick bara att fa fram vid de tillfällen som frågan 
drevs till votering. Variationerna mellan olika kommuner var mycket stor. Mel
lan I och 68 procent av de röstberättigade var närvarande på stämmorna, med ett 
genomsnitt på knappt 20 procent. En närvaro på nästan 70 procent visar att även 
en hel del kvinnor måste ha deltagit på en sådan stämma.57

Jag har även undersökt kommunalpolitik i landskommuner under 1950- och 
1960-talen. Det skedde inom ramen för min studie, Samlingsstyre - Blockstyre - 
Mångstyre. Kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002. Den visar att runt 90 
procent av landskommunerna tillämpade samlingsstyre under valperioden 1968- 
1970. I ett samlingsstyre delade majoritet och minoritet på uppdragen som ordfö
rande i kommunens styrelser och nämnder. I de fall ett av de politiska blocken 
hade en betryggande majoritet i fullmäktige var det inte ovanligt att minoriteten 
bara fick tillsätta ett fåtal ordförandeposter, då inte sällan av låg dignitet. Studien 
visar att det inte helt sällan förekom en praxis om att en viss befattningshavare, 
exempelvis en präst eller lärare, skulle väljas till en specifik ordförandepost, obe
roende av majoritetsläget. En annan praxis som tillämpades frekvent, med stöd 
av den befintliga lagstiftningen, var att kommunens uttagningsnämnd leddes av 
en häst- och traktorkunnig lantbrukare, som nästan alltid representerade ett bor
gerligt parti.

Konfliktnivån i fullmäktige varierade en del mellan de kommuner i Krono
bergs län som ingick i studien. Att ett politiskt block hade en överväldigande ma
joritet i fullmäktige behövde inte med automatik leda till en låg konfliktnivå. På 
samma sätt var det inte självklart att en kommun som inte hade berörts av 1952 
års indelningsreform hade en lägre konfliktnivå än kommuner som hade bildats 
genom kommunreformen. Ett annat konfliktmönster var det geografiska, vilket 
främst förekom i en storkommun som hade bildats av två till folkmängden rela
tivt jämnstora kommuner. Ett forskningsresultat är att andelen konflikter i full
mäktige steg effer kommunblocksreformens lokala genomförande 1971. Denna 
reform bidrog till att partipolitiseringen tilltog på kommunal nivå. Parallellt 
skedde en snabb övergång från samlingsstyre till samlingsstyre med majoritets
markering. Det senare innebar att majoriteten i fullmäktige lade beslag på alla 
ordförandeposter i styrelser och nämnder.

Ett annat tema i boken är utbyggnaden av den kommunala verksamheten un
der särskilt 1950- och 1960-talen. Under den 20 år långa storkommunepoken 
fördubblades i allmänhet den kommunala utdebiteringen i kommunerna som in
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gick i fallstudien, från runt sex till sju kronor 1951 till cirka tolv till tretton kro
nor 1970. Expansionen handlade bl.a. om att bygga ut skolgången från sju till nio 
år och att bygga nya ålderdomshem ined högre bemanning. Det rådde i regel po
litiskt samförstånd om att höja beskattningen, men i några fall ville borgerlighe
ten ha mindre höjningar än de socialistiska partierna.

Det finns även en doktorsavhandling i ekonomisk historia av Björn Tropp, 
som har titeln. Att sätta spaden i jorden. Kommunalpolitiskt handlingsutrymme 
19-15-1985. Utifrån mitt perspektivval har den fiera intressanta teman, kvinnligt 
deltagande i politiken, och utbyggnad av den kommunala verksamheten. Den se
nare var intensiv under de 40 år som studeras i tre undersökningsområden, Troll
hättan. Munkfors och Mariestad. De två förstnämnda var utpräglade industriorter 
med en stark socialistisk fullmäktigemajoritet som uppkom i nära anslutning till 
demokratins genombrott på kommunal nivå 1919. Trots det präglades kommu
nalpolitiken av ett relativt stort samförstånd över parti- och blockgränser. I 
Munkfors stod Uddeholmsbolaget för en del servicefunktioner som normalt låg 
på kommunen. Mariestad hade som residensstad en hög andel personer verk
samma i tjänstesektorn, men saknade inte industrier. I Mariestad växlade majori
teten i fullmäktige mellan de politiska blocken. 4 Andelen kvinnliga fullmäktige
ledamöter var fram till 1960-talet högst i Mariestad. Där innebar kommunsam
manslagningen temporärt en minskad andel kvinnliga ledamöter. Även Trollhät
tans stad låg i regel över riksgenomsnittet, medan Munkfors låg under genom
snittet under 1950- och 1960-talen.'’H Utbyggnaden av den kommunala verksam
heten relateras till det socialdemokratiskt färgade folkhemsbygget. Utökningen 
av den kommunala kompetensen 1948 underlättade processen. Kommunala 
verksamheter som expanderade under perioden var bl.a. grundskola, barnomsorg 
och bostadspolitik genom allmännyttiga företag. Barnomsorgen var fram till 
1960-talet av blygsam omfattning. Under perioden 1935-1945 hade expansionen 
tagit sin början, men i ett lugnare tempo än vad som blev fallet efter krigsslutet. 
Här fanns det skillnader mellan kommunerna, då Trollhättan utökade sin verk
samhet betydligt mer än Munkfors. Mariestad intog en mellanställning.61

Idéhistorikern Ulla Ekström von Essens avhandling, Folkhemmets kommun. 
Socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952, kan i viss mån också 
sägas ha relevans för min undersökning. Ett viktigt tema i hennes studie är hur 
det socialdemokratiska partiet på riksnivå arbetade för att partiets politiker på 
den kommunala nivån skulle föra en mer aktiv och expansiv politik som bättre 
avspeglade partiets ideologiska linje. Kommuner med socialdemokratisk majori
tet skulle bli mönsterkommuner där rationalitet och vetenskaplighet stod i fokus 
Den gamla traditionella sparsamhetslinjen som syftade till att hålla nere skatterna 
skulle inte längre vara överordnat mål. Det benämndes därför som den kommu
nala eftersläpningen. Implementeringen av den nya kommunideologin skedde 
parallellt med genomförandet av den nya kommunala indelningen. Tanken var
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att den nya komnuinindelningen skulle underlätta den mer expansiva politiken 
genom att kommunerna fick utökad ekonomisk bärkraft.62 63 64 65

Inom disciplinen idé- och lärdomshistoria utgav Mats Andrén år 2007 boken, 
Den europeiska utblicken och det lokala självstyrets värden. Detta är alltså en av 
två här anförda böcker som har ett internationellt komparativt perspektiv. Studi
en sträcker sig från 1830-talet till nutid. Andrén framhåller de utländska influen
ser som påverkade tillkomsten av 1862 års kommunalförordningar, där den loka
la självstyrelsen växte fram som en intressant och betydelsefull politisk idé
strömning. Sveriges mer omfattande reformering av den lokala självstyrelsen år 
1862 hade föregåtts av ett flertal sådana reformer i europeiska länder, bl.a. i 
Danmark och Norge.6’ Det lokala/kommunala kunde ses som bakgrund till den 
centraliserade statens behov av att uppnå legitimitet och effektivitet.61

Vid 1900-talets början uppvisade den svenska kommunstrukturen stora varia
tioner gällande folkmängd, areal och ekonomisk omslutning. Budgeten kunde 
variera mellan några tusen kronor och flera hundra tusen kronor. I städerna blev 
utgifterna för utbyggnaden av infrastrukturen i en hel del fall betydande. Detta 
kunde kopplas till den starka folkökningen som hade sin grund i industrialise
ringen och urbaniseringen.10 I början av 1900-talet var det främst socialdemokra
tiska politiker som arbetade för utökat kommunalt självstyre. Senare blev det so
cialdemokratiska partiet mer inriktat mot att kommunernas främsta uppgift var 
att verkställa statliga välfärdsintentioner, varför den kommunala självstyrelsen 
fick en helt annan innebörd. De kommunala indelningsreformerna ses som ett led 
i dessa tankegångar.66 Den övergripande statsvetenskapliga frågeställningen om 
relationen mellan demokrati och effektivitet diskuteras också.67 68 Andrén torgför 
en spridd europeisk uppfattning om att Sverige har den kanske starkaste kommu
nala självstyrelsen i Europa.6”

Statsvetenskap är den disciplin som har ägnat störst uppmärksamhet åt kom
munforskning. Även här gör jag redovisningen nästan uteslutande i kronologisk 
ordning utifrån studiens utgivningsår. Ett tidigt exempel på statsvetenskaplig 
kommunforskning är Lars Strömbergs studie om kommunalpolitikernas uppfatt
ning i olika frågor i relation till väljarna. Strömbergs undersökning, som gjordes 
under åren 1961 och 1962, omfattade sammanlagt 83 kommuner. Hans under
sökning visade att voteringar var vanligast i de fyra största städerna, där det i ge
nomsnitt var 8,5 voteringar på ett och ett halvt år. I övriga städer i studien var 
motsvarande siffra 6,7. I mindre städer och köpingar förekom i genomsnitt 3,9 
voteringar under samma period, medan det i landskommunerna i medeltal hölls 
votering 3,0 gånger. Fullmäktiges majoritetsläge hade en viss betydelse, då vo
teringar var något mindre vanliga i kommuner där ett parti hade egen majoritet i 
fullmäktige. De partipolitiska skiljelinjerna var inte så tydliga i alla voteringar.

62 Ekström von Essen 2003.
63 Andrén 2007 s 12-61.
64 Andrén 2007 s 65.
65 Andrén 2007 s 67ff.
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61 Andrén 2007 s 113-131.
68 Andrén 2007 s 133ff.



inte ens i de större städerna. I mindre städer, köpingar och landskommuner var 
nivån ännu lägre. Slutsatsen av studien blev att voteringar förekom sällan, även 
under en valrörelse, och att voteringarna inte sällan hade andra dimensioner än 
de partipolitiska. Exempel på andra dimensioner var rumsliga och ledamöternas 
engagemang inom nykterhetsrörelsen eller närliggande organisationer.69

I Strömbergs avhandling. Väljare och valda. En studie av den representat iva 
demokratin, tas bl.a. upp politikernas utgiftsbenägenhet på kommunal nivå, vil
ket är av särskilt intresse med tanke på att studien gjordes vid en tidpunkt då den 
kommunala expansionen var som allra störst. År 1968 var ledamöterna i full
mäktige mer utgiftsvilliga än vad väljarna var. Det fanns ett samband mellan ut- 
giftsvilligheten hos fullmäktigeledamöterna och folkmängden i kommunerna, 
nämligen utgi ftsv i 11 igheten steg med ökande folkmängd. Utifrån ett partipolitiskt 
perspektiv var ledamöterna från centern, folkpartiet och socialdemokraterna po
sitiva till en utbyggnad av den kommunala verksamheten, vid behov med hjälp 
av höjd kommunalskatt. Det var bara högerns ledamöter som hade en tendens till 
att försöka hålla nere utgifterna. Av partiernas väljare var det främst de social
demokratiska som hade sympatier för att expandera verksamheten.70

En annan studie av intresse inom statsvetenskapen är Lennart Myhlbacks li
centiatavhandling, Det formella beslutsfattandet i primärkommunerna. Där görs 
en undersökning av totalt 36 kommuner. Myhlback använder fyra steg gällande 
konsensus och konflikt. Det första steget benämns enighet och då fanns det ett 
yrkande. Det andra steget kallas konfliktladdat, och innebär att finns flera olika 
yrkanden ställs mot varandra, men det begärs ingen votering och det lämnas inga 
reservationer. De tredje och fjärde stegen benämns konflikt. I det tredje steget 
avgörs ärendet efter votering, medan steg fyra innebär att reservationer avges. 
Myhlbacks undersökning visade att 1967 var det en hög andel av de ärenden som 
behandlades i fullmäktige som beslöts i enighet. I de undersökta kommunerna 
varierade enigheten mellan 92 och 97 procent. Andelen ärenden där det förekom 
mer än ett yrkande var mellan en och fyra procent. Skillnaden mellan olika typer 
av kommuner var liten, men det förekom en något högre andel frågor med flera 
olika yrkanden i kommuner med låg tätortsgrad. Det var framförallt i frågor om 
kommunal organisation, utskänkningsärenden, planärenden samt föreningsbidrag 
som det förekom skilda yrkanden. Andelen frågor i fullmäktige som avgjordes 
efter votering varierade mellan en och tre procent, varvid den högsta andelen 
fanns i kommuner med lägst tätortsgrad. Ännu mer sällsy nt var det med reserva
tioner i fullmäktige. Andelen varierade mellan noll och en procent. De fåtaliga 
konflikterna förekom främst vid negativa beslut som olika former av avslag. Den 
politiska majoriteten spelade inte någon roll för konfliktnivån. 1

Holmöns kommuns upphörande 1974 var ett led i kommunblocksreformen. 
Indelningen i kommunblock, som skedde åren 1962-1964, undersöktes av stats
vetaren Lennart Brantgärde i hans doktorsavhandling. Kommunerna och kom
in unblocks indel ningen. I studien ingick 95 procent av landets dåvarande kom-
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muner. I yttrandena över de preliminära förslagen var det 69 procent av kommu
nerna som var odelat positiva till förslagen (10 procent) eller tillstyrkte förslagen 
(59 procent). Det var 31 procent av kommunerna som avstyrkte förslagen eller 
förklarade att de ville kvarstå som egna kommuner så länge det var möjligt. En 
begränsad del av de sistnämnda kommunerna hade i formell mening tillstyrkt de 
preliminära förslagen.72 73 74 75 Andelen voteringar och/eller reservationer var 17 pro
cent. Konflikterna var vanligast i kommuner som skulle omfattas av blockindel
ningen, men inte bli centralorter. Motsättningarna blev särskilt kraftiga i de 
randkommuner som föreslogs delas upp på mer än ett block. Däremot var kon
flikterna mer sällsynta i kommuner som föreslogs bli centralort. Lägst andel kon
flikter fanns det i de kommuner som skulle lämnas utanför blockindelningen. 
Vid konflikterna var det vanligt att rösterna antingen fördelades utifrån ledamö
ternas hemförsamlingar eller att det handlade om partipolitiska skiljelinjer, ofta 
socialistiska mot borgerliga ledamöter. ' Kommuner som antingen hade en låg 
andel eller hög andel av folkmängden i blocket avstyrkte i lägst utsträckning för
slagen. Kommuner som intog en mellanställning ifråga om andelen invånare i 
blocket valde i något större utsträckning att antingen avstyrka de preliminära för
slagen eller förklara att de ville bestå som egen enhet i det längsta.'4

I det andra kommunal forskningsprojektet behandlade Leif Johansson och Ste
phan Schmidt konfliktnivån i kommunpolitiken. Deras studie genomfördes 1977 
i 50 kommuner. Genomsnitt för undersökningskommunerna låg på 15 ärenden 
med mer än ett yrkande. Vidare skedde i medeltal 9 reservationer i fullmäktige 
som inte hade föregåtts av votering. Antalet voteringar som inte följdes av reser
vation var 8. Därutöver förekom det i medeltal 7 ärenden där det både genom
fördes votering och lämnades reservation. Sammanlagt var det i medeltal 38 kon
fliktärenden, vilket utgjorde 22 procent av de ärenden som var politiseringsbara. 
Minimivärdet för de 50 kommunerna var 2 procent konfliktärenden, medan max
imivärdet var 66 procent. Av voteringarna var det 57 procent som följde höger - 
vänster - dimensionen. Högst konfliktnivå fanns i kommuner med hög folk
mängd och med borgerlig majoritet. En annan tendens var att konflikterna var 
tler i kommuner där det vägde jämnt mellan majoritet och opposition. En typ av 
ärenden som ofta ledde till konflikter var när motioner skulle besvaras. Konflikt
nivån var även hög i budgetfrågor, föreningsfrågor, skolfrågor och alkoholfrågor. 
Initiativen till konflikterna kom oftast från partier som befann sig i opposition.7?

Inom samma kommunalforskningsprojekt behandlade Janerik Gidlund parti
ernas förändrade roll. Han konstaterade att partierna i större utsträckning konkur
rerade om samma väljare, men att klassröstningen ännu spelade en roll. Till
komsten av det kommunala partistödet hade gjort att partierna hade större resur
ser att bedriva valrörelser. Aktiveringen av valrörelserna hade skett trots över
gången från separata kommunalval till gemensam valdag 1970. Det sägs ha fun-
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75 Johansson och Schmidt 1979.



nits etl samband mollan indelningsreformen och den tilltagande partipol it iseri ng-
76en.
Inom det andra kommunalforskningsprojektet skrevs även översiktsverket. De 

nya Kommunerna. Där framhölls att från slutet av 1960-talet till slutet av 1970- 
talet hade kommunalpolitiken blivit mer partipol it iserad. Det hade bl.a. tagit sig 
uttryck i:

• Att de partipolitiska motsättningarna i fullmäktige hade tilltagit och förekom 
nu i nästan alla kommuner, i kontrast till 1960-talet. då konflikterna nästan 
bara förekom i de större städerna.

• Att antalet voteringar i fullmäktige hade nästan fyrdubblats och förekom sär
skilt gällande markfrågor och budgetfrågor.

• Att fullmäktigeledamöterna upplevde att avståndet i åsikter till andra partier 
hade blivit betydligt större än tidigare.

I fråga om väljarnas kunskaper och massmedias bevakning kunde följande för
ändringar noteras:78

• Att väljarnas kunskaper om den kommunala politiken i allmänhet och majori- 
tetsläget i fullmäktige hade ökat betydligt.

• Att antalet väljare som personligen kände en politiker hade minskat, vilket 
inte minst hängde samman med reduceringen av antalet uppdrag till följd av 
kommunblocksreformens genomförande, där antalet ordinarie uppdrag hade 
minskat från 120 000 i mitten av 1960-talet till drygt 40 000 vid slutet av 
1970-talet.

• Att massmedias bevakning av den kommunala politiken hade förbättrats, 
både genom att pressens bevakning hade aktiverats och genom tillkomsten av 
lokalradion.

År 1994 disputerade statsvetaren Ingvar Hjelmqvist med avhandlingen. Relatio
ner mellan stat och kommun. Denna är till stor del utformad som en fallstudie av 
fyra kommuner, Ljungby, Västerås, Bollnäs och Ockelbo, under perioden 1945 
1990. På grundval av den nuvarande kommunala indelningen är det framförallt 
centralorterna som studeras fram till slutet av 1960-talet och början av 1970- 
talet. Boken blir värdefull för mitt eget val av perspektiv genom att den stude
rar så många kommunala ansvarsområden, även om de undersökta kommunerna 
var av helt annan storlek än I lolmön. Som titeln anger läggs fokus på relationen 
mellan stat och kommun. Den politiska situationen i de undersökta kommunerna 
behandlas väldigt sparsamt och inskränks till en redovisning av mandatfördel
ningen i fullmäktige.80

7,1 Gidlund 1983 s 65-81.
Strömberg och Westerståhl 1983b s 286ΓΓ 

78 Strömberg och Westerståhl 1983b s 28911 
71 I Ijelmqvist 1994 s 40-53. 
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För socialvården var byggandet av nya ålderdomshem en viktig fråga i alla 
fyra undersökningskommunerna. Under andra halvan av perioden började även 
den sociala hemhjälpen att byggas ut.81 Utbyggnaden av barnomsorgen inleddes 
under 1960-talet, men det var först under 1970- och 1980-talen som takten i ut
byggnaden blev mer intensiv.82 83 * Inom skolan framstår den nioåriga enhets- 
/grundskolan som den viktigaste frågan. I Västerås och Bollnäs inleddes försöks
verksamhet med nioårig enhetsskolan under 1950-talet, medan Ljungby och 
Ockelbo införde den nioåriga grundskolan under 1960-talets början. Även gym
nasieskolan expanderade i de tre kommuner som hade denna skolform. Kommu
nerna behövde därför investera i ny- och ombyggnader av skollokaler.82 Under 
1960-talet satsade kommunerna på att bygga nya höggradiga reningsverk. Här 
gick staten in och gav ganska generösa statsbidrag. Arbetet fortsatte på 1970- 
talet då det förekom att mindre tätorter anslöts till centralorternas reningsverk 
genom överföringsledningar. En annan viktig fråga var byggandet av kringfarts- 
/genom fartsleder.8 ' Ingen av de fyra kommunerna avvek mycket från riksgenom
snittet i fråga om den kommunala beskattningen. En skillnad mellan större och 
mindre kommuner som framträder i studien är kommunernas inkomster. I stä
derna var kommunalskatten och avgifter for utförda tjänster viktigast. Statsbi
dragen hade en mer obetydlig roll. I mindre kommuner, främst landskommuner, 
hade statsbidragen större betydelse för inkomsterna.85

I boken Kommunal demokrati under fyra decennier, som skrevs av Folke Jo
hansson, Lennart Nilsson och Lars Strömberg, påpekas att partipolitiseringen av 
landets kommuner var en process som pågick under 1950-, I960- och 1970- 
talen. I de större städerna hade processen dock inletts ännu tidigare. Två delar i 
denna process var dels att partiernas lokala organisation fick en fastare struktur, 
dels att besluten i fullmäktige i större utsträckning medförde partipolitiska kon
flikter. En bidragande orsak till förändringarna var utbyggnaden av den kommu
nala verksamheten, som medförde att de kommunala besluten fick en klart större 
räckvidd för samhället som helhet. Vidare tillkom det kommunala verksamheter 
som delvis var politiskt kontroversiella på riksplanet, vilket fick återverkningar 
på den kommunala nivån. Sambandet mellan rikspolitik och kommunalpolitik 
förstärktes genom införandet av den gemensamma valdagen.86

En avhandling i statsvetenskap som har stor relevans för frågeställningen om 
relationen mellan genus och makt är Jessika Wides, Kvinnors politiska represen
tation i ett jämförande perspektiv - nationell och lokal nivå. Av särskilt intresse 
är att Wide även behandlar valdeltagande och kvinnorepresentation i upphörda 
kommuner som numera, liksom Hölmön, ingår i Umeå kommun. Wide konstate
rar att faktorer som kan påverka kvinnors villkor i samhället och därmed det 
kvinnliga politiska deltagandet är bl.a. socioekonomiska strukturer, kultur och 
religion/sekularisering. Utifrån detta kan det föras diskussioner om att samhällen

81 Hjelmqvist 1994 s 78ff, 137ffoch 211-227.
82 Hjelmqvist 1994 s 80ff, i39ffoch 219-226
83 Hjelmqvist 1994 s 9Iff, 153ffoch 238ff.
8J Hjelmqvist 1994 s 76ff, 133 ff och 207ff.
85 Hjelmqvist 1994 s96ff, 158ffoch 245ff.
86 Johansson, Nilsson och Strömberg 2001 s 68f



antingen är moderniserade eller traditionella. Det kan sålunda Unnas lokala 
strukturer som påverkar kvinnors villkor, inklusive de politiska. Ett sådant mått 
är kvinnors förvärvsfrekvens. Förvärvsarbetande kvinnor tenderar att i större ut
sträckning engagera sig politiskt än vad som är fallet med kvinnor som inte för
värvsarbetar.8' Även institutionernas roll, i form av regler för nominering och val 
för kvinnorepresentationen formuleras som en hypotes, där det antas att kvinno
representationen är högre i institutioner med proportionella valsystem, könskvo- 
tering och en låg grad av konkurrens mellan kandidaterna. En lägre kvinnlig re
presentation skall återfinnas i majoritetsvalsystem, personval och hög grad av 
konkurrens mellan enskilda kandidater.87 88 * * *

Den internationella komparationen visade att i allmänhet var den kvinnliga 
representationen något högre i lokala beslutande organ i än i de nationella parla
menten, även om det finns ett antal undantag från denna generella bild.84 En an
nan iakttagelse är att länderna i Västra Europa. Nya Zeeland - Australien och 
Nordamerika har den högsta kvinnorepresentationen. Den kraftigaste ökningen 
har skett från 1980-talet och framåt.40 Det visar sig att den högsta kvinnliga re
presentationen finns i länder med ett proportionellt valsystem.41 Den västeurope
iska jämförande studien visar att andelen kvinnliga ledamöter i kommunerna i 
början av 2000-talet var högst i Sverige (42 procent), följt av Norge (36 procent). 
Den lägsta andelen återfanns i Luxemburg med 15 procent.92

Fallstudierna av kvinnorepresentationen i svenska kommuner har kategorierna 
traditionella eller modernistiska strukturer som en viktig utgångspunkt. Andelen 
kvinnliga fullmäktigeledamöter i Sverige steg i snabbare takt från slutet av 1960- 
talet. men skillnaderna mellan olika kommuner förblev stora. Ännu år 1994 vari
erade andelen mellan 11 och 51 procent. År 2002 varierade det mellan 27 (Sve
dala och Sävsjö) och 56 procent (Nyköping). I Norge vare motsvarande värden 
år 2003 17 och 62 procent, alltså en klart större variationsvidd. En slutsats av 
studien är att fram till 1980-talet hade kommuner med hög andel yrkesverksam
ma inom jordbruket i allmänhet den lägsta andelen kvinnliga fullmäktigeledamö
ter. Det fanns även ett likartat samband för kommuner med hög andel guds
tjänstbesökare och medlemmar i frikyrkor. Även de partipolitiska styrkeförhål
landena i fullmäktige påverkade den kvinnliga representationen genom att ande
len kvinnliga ledamöter var högre i kommuner med en stark ställning för de so
cialistiska partierna, och detta blev starkare markerat från 1994 och framåt. Det 
var relativt sällsynt att andelen kvinnor i fullmäktige minskat över tid, vilket ter 
sig tämligen logiskt med tanke på den långsiktiga utvecklingen. Historiskt sett 
har det funnits en tydlig tendens att kvinnorepresentationen varit högre i kom
muner med modernistisk struktur än i kommuner med traditionell struktur.4'

87 Wide 2006 s 22fF.
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I den detaljerade kommunstudien ingår bl.a. sex nuvarande och förutvarande 
kommuner i Västerbottens län, varav fyra inom nuvarande Umeå kommun. Inom 
nuvarande Umeå kommun har Wide valt bort Sävars och Holmöns kommuner. 
Sett över tid har socialdemokraterna nästan alltid legat något över genomsnittet 
för alla partier gällande andelen kvinnliga ledamöter i fullmäktige. Från 1980- 
talet intog miljöpartiet en tätposition i detta avseende.9"1 Inom nuvarande Umeå 
kommun betecknas Holmsunds och Hömefors kommuner som bruksorter med en 
dominerande industrisektor från 1920-talet och framåt, där den kvinnliga för
värvsfrekvensen inledningsvis var väldigt låg. Socialdemokraterna hade en stark 
ställning i båda kommunerna. Umeå stad hade en större inriktning mot tjänste
sektorn, men med vissa industriella inslag. Umeå landskommun dominerades av 
jordbruksnäringen. Umeå stad hade en hög kvinnlig förvärvsfrekvens. I Umeå 
stad och Umeå landskommun hade borgerligheten en relativt stark ställning.

Fallstudien visar att det från början (1919) främst var fruar och lärarinnor som 
valdes in i fullmäktige. Både Holmsund och Hömefors hade inledningsvis en 
kvinnlig fullmäktigeledamot. År 1946 fanns det två respektive tre kvinnor som 
var ledamöter av fullmäktige, vilka alla var invalda for socialistiska partier. 1 
Holmsund valdes en kvinna till ordförande i barnavårdsnämnden och behöll det
ta uppdrag under en längre period. Umeå stad hade den högsta andelen kvinnliga 
fullmäktigeledamöter och 1946 fanns det fem kvinnor bland de 30 ledamöterna. I 
Umeå landskommun dröjde det ända till 1946 innan en kvinna valdes in fullmäk
tige. Det var särskilt svårt för kvinnor att bli invalda i fullmäktige i glesbygds
kommuner. I Sorsele kommun dröjde det till 1950 innan det fanns någon kvinn
lig ledamot i fullmäktige. Enligt Wide ligger det nära till hands att tro att sam- 
lingslistoma, som förekom i flera av glesbygdskommunerna, missgynnade 
kvinnliga fullmäktigekandidater. Under perioden fram till år 1950 var det främst 
lärarinnor och sjuksköterskor som invaldes i fullmäktige.94 95

År 1965 sammanslogs Umeå stad och Umeå landskommun, vilket medförde 
en lägre kvinnorepresentation än vad som varit fallet i Umeå stad före samgåen
det, från 23 till 12 procent, men samtidigt högre än i landskommunen, där det ef
ter 1962 års val fanns tre kvinnliga ledamöter. Efter valen 1954 och 1958 hade 
fullmäktige saknat kvinnliga ledamöter. 1 Holmsund fanns det 1950 bara en 
kvinna i fullmäktige, men 1958 hade siffran ökat till fyra av 30 mandat.

I Hömefors var antalet kvinnor i fullmäktige konstant tre till antalet, utom år 
1966, då det bara fanns två. Wide har hypotesen att den starka socialdemokratis
ka dominansen i de båda kommunerna medförde att det inte uppstod någon verk
lig konkurrens om väljarna som kunde motivera att fler kvinnor placerades på 
valbar plats. Även den breda majoriteten i Umeå landskommun kan ha haft 
samma effekt. Vid valen i Sorsele 1954-1966 hade fullmäktige tre kvinnliga le
damöter, for att år 1970 öka till fyra. Bland de kvinnliga ledamöterna var lärarin
nor överrepresenterade i relation till andra yrkesgrupper.96

94 Wide 2006 s 265-276
95 Wide 2006 s279ff och 287-293.
96 Wide 2006 s 294-300.



l ör perioden 1073-2002 kommer Wide även in på den kvinnliga representa
tionen i Holmöns kommun. Om Holmöns kommun sägs följande: "Den lilla 
kommunen Hölmön hade sitt första val till kommunfullmäktige 1954, då 219 av 
kommunens invånare var röstberättigade. Dessförinnan hade man ett system med 
kommunalstämma. Holmöns fullmäktige bestod av 16 mandat. I samtliga val var 
det en samlingslista som vann alla mandat och det fanns en kvinnlig ledamot, 
nämligen barnmorskan Ruth Sjöström".1,7

I Sävars kommun varierade antalet kvinnliga ledamöter mellan en och tre vid 
valen 1938 1966. men vid det allra sista valet, 1970, invaldes fem kvinnor. Om 
andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter i de fem kommunerna Umeå, Holm- 
sund. Hörnefors, Sävar och Hölmön vid 1970 års val räknas samman blev siffran 
14 procent. 1 det fullmäktige som valdes 1973 uppgick andelen kvinnliga leda
möter till 22 procent. Wide menar att kommunsammanläggningen även på längre 
sikt var positiv för andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter, då de upphörda 
landskommunerna hade mer niansdominerade fullmäktige än Umeå stad. Vid va
len 1976 och 1979 var andelen kvinnor 29 respektive 39 procent. Vid 1988 års 
val skedde ännu ett stort framsteg, då andelen kvinnor i fullmäktige blev 48 pro
cent. Det var främst socialdemokraterna, vpk, miljöpartiet och folkpartiet som 
bidrog till detta. Fram till 2002 låg andelen kvinnliga ledamöter på 45-47 pro
cent. I Sorsele var 16 procent (5 av 31) av ledamöterna kvinnor vid 1973 års val, 
medan motsvarande siffra 2002 uppgick till 32 procent. Den högsta kvinnorepre
sentationen fanns 1998 med 48 procent. s

En mindre forskningsrapport i offentlig förvaltning av Ylva Mühlenbock med 
titeln. Den minsta som exempel - Om kommunal självstyrelse, får anses ha tydlig 
relevans för forskningen om Hölmön. Rapporten behandlar situationen i den till 
folkmängden minsta kommunen i Sverige på 2000-talet, Bjurholm i Västerbot
tens län. Inledningsvis konstateras det att statusen som egen kommun har varit 
viktig för Bjurholm. Under åren 1974- 1982 ingick Bjurholm i Vännäs kommun, 
för att år 1983 åter bilda egen kommun efter ett stort lokalt engagemang för att 
åter bli självständig. Under 2000-talet har Bjurholms kommun haft betydande 
svårigheter, bl.a. med den kommunala ekonomin. Rapporten kretsar i övrigt en 
hel del kring relationen mellan stat och kommun, där begreppet kommunal själv
styrelse spelaren viktig roll. Ett motiv till att välja Bjurholm som studieobjekt är 
den tidigare bristen på kommunstudier där litenheten har varit urvalsgrunden. Ett 
annat motiv är att Bjurholms status som egen kommun tycks vara hotad. Vid in
gången av år 2005 hade Bjurholms kommun 2588 invånare. Det konstateras att 
Bjurholm nästan tycks vara en rest från perioden före de kommunala indelnings- 
reformerna. Bjurholms kommunala ekonomi var vid samma tidpunkt den tredje 
sämsta i landet, med ett negativt årsresultat på 3652 kronor per invånare. Kom
munen hade i början av 2000-talet tått särskilt stöd av den så kallade kommunde
legationen (kommunakuten).”
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Trots det låga invånarantalet anses kommunen ha en relativt väl utbyggd 
kommersiell och offentlig service i centralorten som har cirka 1100-invånare. 
Den kommunala servicen består bl.a. av tre äldreboenden, skola upp till årskurs 
nio, bibliotek och simhall. Den kommunala servicen uppfattas som lättillgänglig 
och den lokala gemenskapen anses vara god. Det finns dock en baksida av detta 
genom att personer som är omhändertagna i familjehem eller har stöd enligt LSS 
kan bli tydliga poster i kommunens budget och redovisning. Kommunens liten
het kan alltså bli närmast skrämmande och obehaglig för de individer som har 
särskilt behov av kommunala insatser.'00

Kommunpolitiken i Bjurholm sägs ha väldigt små ideologiska skillnader mel
lan den borgerliga majoriteten och den socialistiska oppositionen. Det politiska 
klimatet beskrivs i termer som samarbete, samråd och samstämmighet, med ett 
övergripande syfte att verka för Bjurholms bästa.100 101

Två delvis sammanhängande problem för Bjurholms kommun är dels den an
strängda kommunala ekonomin, dels den kraftiga befolkningsminskningen. På 
20 år hade folkmängden minskat med 500 invånare och dessutom hade kommu
nen en hög andel äldre invånare. Andelen invånare över 65 år uppgick till 30 
procent. En ytterligare förklaring till svårigheterna med den kommunala ekono
min var att två företagsnedläggningar skedde i början av 2000-talet, då runt 75 
personer friställdes. Kommunens underskott har främst uppstått inom äldreom
sorgen, där det anses ha funnits problem med att leda verksamheten på ett ade
kvat sätt. Vidare sägs olika statliga direktiv som krav på interkommunala ersätt
ningar till gymnasieutbildningar och rättighetslagstiftningen LSS ge kommunen 
merutgifter. Samtidigt har staten genom kommundelegationen gett ett extra 
statsbidrag på 11,3 miljoner kronor för 2002, där kommunens motprestation var 
att se till att budgeten kom i balans med ytterligare åtgärder. Under 2005 gjorde 
länsstyrelsen en mindre studie av sammanläggning av kommunerna Umeå, Vän
näs, Nordmaling och Bjurholm. Bland politiker och tjänstemän i Bjurholm sågs 
inte en sammanläggning som aktuell, utan målsättningen var att kommunen kun
de bestå som egen enhet. Däremot fanns en öppenhet för utökad interkommunal 
samverkan. Ett kommunalt verksamhetsområde där det förekom samarbete var 
räddningstjänsten, med Vännäs och Nordmalings kommuner.102

Etnologen Jan Fredriksson har skrivit doktorsavhandlingen Politisk kultur och 
samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i 
Helsingborg. Utifrån min forskningsinriktning är det främst begreppet politisk 
kultur som är av intresse, då det har en etnologisk infallsvinkel i viss kontrast till 
begreppets användning inom statsvetenskapen. Vidare behandlas relationen mel
lan majoritet och minoritet i kommunalpolitiken, liksom hierarkin/positionen 
mellan olika politiker i kommunalpolitiken. Den bild som ges är att det finns tyd
liga skillnader mellan att tillhöra den politiska majoriteten och att ingå i minori
teten utifrån ett inflytandeperspektiv, även om graden av konflikt och konsensus 
varierar med vilken verksamhet det handlar om. På samma sätt finns det skillna

100 Mühlenbock 2005 s 7.
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der mellan att vara ordförande i ett organ och att vara ledamot. Socialdemokra
tiska politiker påpekar den starka partidisciplin som råder inom partiet.1"’

Slutligen skall jag lyfta fram en publikation formellt utanför det vetenskapliga 
taltet, Frun fattigvård till välfärd- om der kommunala utvecklingen under 1900- 
lalel, skriven av Tore Ivarsson. Utifrån mitt forskningsperspektiv är det av sär
skilt intresse att Ivarsson skriver om svårigheten att la kommuninvånare intresse
rade att delta i kommunalstämman när det inte var några ärenden av större all
mänt intresse på dagordningen. Han berättar exempel om att stämmans ordföran
de var den ende närvarande. Då kunde det bli nödvändigt att gå ut i socknen och 
söka upp personer som var villiga att komma på stämman, så att det blev möjligt 
att välja två justeringsmän till protokollet. För att om möjligt förbättra närvaron 
lades stämman ofta i anslutning till söndagens högmässa. Ett annat problem med 
stämman kunde vara att det fanns en risk att de beslut som fattades inte var re
presentativa för vad invånarna tyckte. Eventuella särintressen kunde mobilisera 
tillräckligt många stämmodeltagare för att driva igenom sin linje till följd av en i 
övrigt svag uppslutning på stämman.104

I Ivarssons hemkommun i Södermanlands län, Gryt. kom partierna vid infö
randet av kommunalfullmäktige år 1919 överens om att ha en samlingslista, där 
borgerligheten fick 11 platser på valsedeln och det socialdemokratiska partiet 9. 
Vid valen 1934 -1942 fick de borgerliga och socialdemokraterna vardera 10 plat
ser på listan. Det innebar ett jämnt förhållande mellan blocken vid omröstningar. 
Genom att socialdemokraterna gick med på att en borgerlig politiker valdes till 
fullmäktiges ordförande, hade borgerligheten med hjälp av ordförandens utslags- 
röst i praktiken majoritet. Övergången till ett system med partilistor skedde vid 
det sista valet före storkommunreformen, 1946.

I studien görs också flera olika undersökningar av hur kommunernas utgifter 
gradvis steg alltmer. Tidsperspektivet är från 1900-talets början fram till 1973. 
Till en början gick huvuddelen av utgifterna till fattigvården. De enda personer 
som var anställda av socknen var barnmorskan och fjärdingsmannen, även om 
det inte var fråga om några heltidstjänster. Skolan och dess lärartjänster var då 
ännu knuten till den kyrkliga församlingen. Det fanns en skillnad mellan rena 
landskommuner och köpingar. I de sistnämnda förekom redan vid 1900-talets 
början kostnader for teknisk infrastruktur och brandförsvar. Efter 1952 års indel- 
ningsreform började verksamheten att expandera kraftigare, både gällande admi
nistration och kärnverksamheter i form av socialvård och skolväsende. Det gäll
de nya och större ålderdomshem och det gradvisa införandet av en nioårig 
grundskola. Det sistnämnda var i vissa fall en utdragen process. Dessa föränd
ringar finansierades främst med höjningar av skatten. Efter 1945 tillkom det 
kommunala bostadsföretag. Expansionen av administrationen bestod i att det an
ställdes fler tjänstemän, till exempel kommunalkamrer, kamrersassistent, social-
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assistent och kommunalingenjör. Kommuner med begränsad administrativ kapa
citet tog inte sällan hjälp från Landskommunernas förbund. 106 107

Härutöver tlnns det ett stort antal stads-/kommunmonografier som behandlar 
utvecklingen inom en ort. Dessa har oftast en populärvetenskaplig inriktning. 
Det är dock inte ovanligt att de är skrivna av professionella historiker."17

Jag har inte heller tagit upp sådan forskning som gäller kommunalstämmans 
funktion under årtiondena närmast efter 1862 års kommunreform.108 Motivet är 
främst att rätten att delta på stämmorna var betydligt mer inskränkt än vad som 
gällde under min undersökningsperiod.

Sammanfattning
Sammanfattningen har två huvudfunktioner. För det första att som sig bör sam
manfatta vad tidigare forskning har kommit fram till på de områden som min 
studie skall behandla. För det andra att på ett tydligt sätt koppla ihop den tidigare 
forskningen med mina frågor, vilka presenterades redan i inledningskapitlet.

Forskningen om Hölmön är utifrån det kommunala perspektivet inte särskilt 
omfattande, vilket naturligtvis är en god grund för att jag genomför en djup- 
/fallstudie av den kommunala verksamheten på Hölmön. Forskningen om ön har 
istället framförallt ett etnologiskt perspektiv. Jordbruk i kombination med fiske 
var under lång tid den sysselsättning som öborna ägnade sig åt. När dessa båda 
näringar minskade i betydelse vidtog en relativt snabb befolkningsminskning. 
Två punkter av större intresse i forskningen om Hölmön är bildandet av kapell
församlingen 1802 och de fåtaliga kvinnorna på ön med särskild profession, ex
empelvis lärarinna och barnmorska. Även de tidvis bristfälliga kommunikatio
nerna mellan Hölmön och fastlandet kan ses som en omständighet av betydelse 
för att ön behöll sin självständighet så långt fram i tiden.

Inte speciellt mycket av det som jag behandlar i mina frågeställningar har di
rekt berörts i den tidigare forskningen om Hölmön. Några undantag är för det 
första att det fanns få yrkeskvinnor på ön, vilket kan ha haft betydelse för min 
fråga om könsfördelningen bland de förtroendevalda, även sett ur ett kvalitativt 
makt- och inflytandeperspektiv. För det andra kan det finnas beröringspunkter 
mellan forskningens betoning av de ibland komplicerade kommunikationerna 
mellan Hölmön och fastlandet och min frågeställning om den geografiska belä
genheten var av avgörande betydelse för att kommunen behöll sin självständig
het i det längsta. Att så var fallet inför storkommunreformen 1952 är utom allt 
tvivel. Frågan handlar sålunda om hur länge efter år 1952 som svårigheterna med 
kommunikationerna var en realitet, med tanke på de tekniska framsteg som gjor-

106 Ivarsson 1988 s 34-46.
107 Lars-Olof Larssons bok, Växjö genom 1000 år, och Jönköpings kommuns historia. De första 35 
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1985.

1,18 Till exempel Tiscornia 1992. Tiscornias studie går fram till år 1880.



des på området. För det tredje har den kyrkoliistoriska forskningen betonat att på 
grundval av prästernas erfarenheter på Hölmön var livet på ön särpräglat. Att det 
skulle kunna ligga till grund för en lokal identitet och samhörighet är ingen djärv 
hypotes. Det skulle här kunna finnas en koppling till min frågeställning om vil
ken betydelse den lokala identiteten hade för att Hölmön bestod som egen kom
mun så långt fram i tiden.

Den tidigare forskningen om utvecklingen i landets kommuner har framförallt 
behandlat en generell nivå. De fallstudier som gjorts har främst behandlat förhål
landen i städer och större landskommuner. Om den övergripande utvecklingen i 
landets kommuner ger forskningen en ganska entydig bild. Utvecklingen kan be
skrivas som en kraftfull utbyggnad av den kommunala verksamheten under 
1950-, I960- och 1970-talen. Kommunala verksamheter som genomgick omfat
tande utbyggnader var skolväsendet, barnomsorgen, äldreomsorgen samt bo
stadsbyggandet i de kommunala bostadsföretagens regi. Denna utbyggnad finan
sierades med hjälp av höjningar av kommunalskatten. Från slutet av 1940-talet 
till mitten av 1970-talet mer än fördubblades den genomsnittliga kommunala be
skattningen i landets kommuner.

I många fall präglades kommunalpolitiken ända fram till 1970-talet av ett stort 
mått av konsensus. Det stora flertalet kommuner tillämpade samlingsstyre. Den 
innebar att majoriteten och minoriteten delade på ordförandeuppdragen i de 
kommunala organen. Därmed blev ansvarsförhållandena för den förda politiken 
inte så renodlade. Arrangemanget bidrog till att ytterligare förstärka det goda 
samförståndet över parti- och blockgränser. Det fanns dock kommuner där det 
förekom en högre konfliktnivå i fullmäktige. Den högsta nivån fanns i regel i de 
större städerna. Slutförandet av kommunblocksreformen i början av 1970-talet 
bidrog till en tydlig och generell höjning av konfliktnivån i kommunernas full
mäktigeförsamlingar. Ungefär samtidigt övergick, inom loppet av några fä valpe
rioder, flertalet av kommunerna till samlingsstyre med majoritetsmarkering.

Två enskilda studier av särskilt intresse gäller dels utvecklingen av andelen 
kvinnliga ledamöter i beslutande församlingar i Sverige och utomlands, dels stu
dien av Bjurholms kommun i egenskap av landets till folkmängden minsta kom
mun på 2000-talet. Undersökningen av andelen kvinnliga politiker visar att Sve
rige med internationella mått intar en tätposition gällande andelen kvinnliga le
damöter i riksdagen och kommunfullmäktige. När det gäller skillnader mellan 
olika kommuner framkommer det att andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter va
rit lägst i kommuner med dominans för den agrara näringen, låg kvinnlig för
värvsfrekvens, hög andel gudstjänstbesökare eller hög andel medlemmar i fri
kyrkor samt ett starkt väljarstöd för de borgerliga partierna. Vidare finns det in
dikationer på att systemet med samlingslistor påverkat andelen kvinnliga leda
möter på ett negativt sätt. Specialstudien av den minsta kommunen på 2000-talet 
ger bl.a. vid handen att det råder relativt stor politisk konsensus över partigrän
ser, att invånarna i många fall känner samhörighet med varandra och slår vakt 
om den egna kommunens fortbestånd. Ett mer negativt inslag är att individer 
som är i behov av kommunala serviceinsatser kan känna sig som en särskild be
lastning, då kommunens utgiftskänslighet är relativt stor. Kommunen har också 
haft en hel del svårigheter med att kunna hålla sin budget i balans.



Här finns det talrika kopplingar mellan den tidigare forskningen och de av 
mig formulerade frågeställningarna. Ett gott exempel är min fråga om balansen 
mellan konflikt och konsensus i kommunalpolitiken på Hölmön. Samtidigt var 
Hölmön den enda kommunen i landet som helt saknade ett fullmäktige som be
stod av regelrätta politiska partier. Denna frånvaro skulle dels kunna medföra en 
osedvanligt långtgående konsensus så att ideologiska motsättningar inte skulle 
bli särskilt framträdande, dels kunna öka konfliktnivån till följd av att de enskil
da politikema/aktörema fick ett större handlingsutrymme utan partiband. Frågan 
om praxis för styrelseformen har anknytning till min egen forskning som fram
förallt betonat att vissa kommunala uppdrag enligt lokal praxis gick till en speci
fik befattningshavare i lokalsamhället.

Min fråga om uppdragskoncentrationen har en intressant koppling till vad 
Martin Åberg kom fram till för Göteborgs stad. Han fann en omfattande upp- 
dragskoncentration hos relativt många politiker. Då folkmängden i Göteborg var 
oändligt mycket större än på Hölmön ligger det nära till hands att tro att upp
dragskoncentrationen bland politikerna i Holmöns kommun var omfattande. Hy
potesen bygger på det stora antal förtroendeuppdrag som lagstiftningen ännu i 
början av 1970-talet tvingade fram i kommunerna. I fråga om styrelser och 
nämnder togs det inte någon hänsyn till antalet röstberättigade/valbara.

Den tidigare forskningens betoning av den kommunala verksamhetens expan
sion efter 1945 kopplas till min frågeställning om hur Holmöns kommun klarade 
av att bära upp lagstiftningens krav på olika obligatoriska kommunala åtaganden. 
Även min fråga om den kommunala verksamhetens eventuella höga kostnader på 
Hölmön till följd av frånvaron av stordriftsfördelar har i viss mån anknytning till 
temat den kommunala expansionen. Den viktigaste referensen till detta i den ti
digare forskningen är avhandlingen om utvecklingen i Boo socken/kommun 
utanför Stockholm. Även om skillnaderna mellan Boo och Hölmön med tiden 
blev allt större handlade det trots allt om att implementera och tillämpa samma 
nationella regelverk.

Min fråga om könsfördelningen bland Holmöns kommuns förtroendevalda 
kan knytas till forskningen om vilka slags kommuner som tenderar att ha en låg 
andel kvinnliga politiker i fullmäktige. De stora inslagen av politisk konsensus i 
den kommun som idag har lägst folkmängd är av intresse för min frågeställning 
om balansen mellan konflikt och konsensus på den politiska arenan i Holmöns 
kommun och en eventuell förekomst av en speciell lokal politisk kultur.



3. TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER

Studiens teoretiska utgångspunkter har framförallt sin grund i mer traditionella 
teoribildningar som kommer till användning inom ämnena historia och statsve
tenskap, men det finns även inslag från ämnet etnologi. Det ter sig också närmast 
förutsägbart med tanke på att det gäller en studie inom ämnet historia, men där 
anknytningarna till statsvetenskapen inte är obetydliga. Den teoretiska ansatsen 
baseras på följande sju delmoment:

• Relationen mellan stat och kommun.
• Konflikt och konsensus.
• Implementering.
• Politisk kultur.
• Praxis.
• Lokal identitet.
• Genus och makt.

Tanken bakom de teoretiska utgångspunkterna är också att merparten av de sju 
delmomenten skall ha någon form av inbördes samband och därmed kunna an
knyta till varandra, vilket ytterligare skall öka förutsättningarna att fungera som 
fruktbara analysredskap.

Relationen mellan stat och kommun har framförallt en anknytning till temat 
implementering. Bakgrunden är att relationen mellan stat och kommun inte säl
lan har handlat om att staten har ålagt kommunerna specifika ansvarsområden 
enligt lagstiftning. Kommunerna har alltså haft till uppgift att vara verkställare 
av statliga intentioner, inte minst på välfärdsområdet. Kommunernas införande 
av ny eller ändrad lagstiftning utgör en genomförandeprocess, vilket är detsam
ma som en implementering. Det som är särskilt intressant är hur väl kommuner
na lyckades med att på lokal nivå implementera statliga direktiv i form av lagar 
och förordningar. Det är också möjligt att den principiella synen på relationen 
mellan stat och kommun kan leda till konflikter på kommunal nivå, exempelvis 
om staten skall ha rätt att tvångsvis slå samman kommuner. Detta kan hamna på 
den kommunala dagordningen i samband med remissbehandlingar inför beslut på 
riksnivå.

Konflikt och konsensus kan utan svårighet kopplas samman med den politiska 
kulturen på så sätt att den politiska kulturen i en kommun kan präglas av anting
en konflikt eller konsensus. Detta kan sedan även leda till en viss praxis om hur 
de kommunala uppdragen fördelas. Praxis kan i sin tur vara knutet till genus och 
makt genom att det tlnns en praxis om att kvinnliga politiker företrädesvis eller 
endast väljs in i kommunala organ som ansvarar för sociala frågor och utbild
ningsfrågor. Denna praxis kan bygga på att lagstiftningen längre tillbaka i tiden 
hade en kvotering, innebärande att en kvinnlig ledamot måste ingå i organ som



ansvarade för sociala frågor. Även normen om manligt och kvinnligt kodade sfä
rer i samhället kan ligga till grund för en sådan praxis. Typiskt manligt kodade 
sfärer inom kommunalpolitiken har varit övergripande/ekonomiska frågor och 
olika former av tekniska frågor. Här finns också beröringspunkter med relationen 
mellan stat och kommun genom att kommunens beslutande organ i viss utsträck
ning inte hade full handlingsfrihet vid valet av kommunala organ till följd av 
statliga påbud i form av lagstiftning. Denna kvotering skulle sålunda kunna ses 
som en inskränkning i den kommunala självstyrelsen, även om syftet utan tvekan 
var gott med tanke på att så fa kvinnor innehade kommunala förtroendeuppdrag 
vid denna tid.

Temat lokal identitet kan om den är homogen för en hel kommun ha en be
gränsad koppling till de andra teoretiska utgångspunkterna. Om det inom en 
kommun finns flera konkurrerande lokala identiteter, exempelvis i en storkom
mun som har bildats av två jämn stora kommuner, kan det däremot bli en kopp
ling till flera av de andra teoretiska utgångspunkterna. Dessa skilda lokala identi
teter kan vara en grund för att konfliktdimensionen i kommunalpolitiken fram
förallt är geografisk betingad. Denna dimension kan därmed sätta sin prägel på 
den politiska kulturen i kommunen. Den kan också ligga till grund för praxis vid 
fördelningen av kommunala förtroendeuppdrag, där det skall råda en viss balans 
mellan personer från de olika kommundelarna.1,10

Relationen mellan stat och kommun
Synen på förhållandet mellan staten och kommunerna varierar en hel del. Det 
gäller dels skillnader mellan olika åsiktsinriktningar, dels om skiftningar mellan 
olika tidsperioder. Enligt historikern Svenbjörn Kilander var kommunernas 
självständighet i förhållande till staten stor 1862. De sågs vid 1862 års kommun
reform som en del av samhällets privata/enskilda sfär. Kommunerna ansågs vara 
åtskilda från det statliga/offentliga samhället. Till det privata samhället räknades 
även bolagen och familjen. Det offentliga samhället var en enhet med kungen 
som den högste företrädaren. Synsättet med kommunerna i den privata sfären 
gjorde att den kommunala självstyrelsen värderades högt. Mot slutet av 1800- 
talet och början av 1900-talet skedde det en gradvis förskjutning i fråga om syn
sättet på relationen mellan de båda sfärerna. Gränsen mellan den statliga sektorn 
och den kommunala sektorn blev mindre tydlig och kommunerna räknades i re
gel inte längre till den enskilda/privata sfären. Detta sammanhängde med andra 
samhällsförändringar under tidsperioden."0

Kilanders syn på integrationsprocessen delas också i huvudsak av historikerna 
Torkel Jansson och Alberto Tiscomia. Den förre anser att efter 1862 års kom
munreform och 1866 års representationsreform blev beröringspunkterna mellan 
stat och samhälle fler. Det handlade då om en växelvis process av integration 
mellan stat och civilt samhälle, något som anses ha varit utmärkande för sekel- 109 *

109 Wångmar 2006 s 21 Off.
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skiftesstaten.111 * * Tiscornia menar att integrationen mellan stat och kommun tog 
fart under 1870-talet. Den gamla statsmakten hade i praktiken överlåtit till kom
munerna att avgöra om nya och kostsamma åtaganden. Staten hade alltså försökt 
skapa en klar gräns mellan den statliga och den icke statliga sfären, där kommu
nerna ansågs ingå i den senare. Den nya mer interventionsinriktade staten nöjde 
sig inte med att besluta om lagar och förordningar, utan förbehöll sig även rätten 
att kontrollera tillämpningen av dessa.11:

Historikern Torbjörn Nilsson och statsvetarna Mats Dahlkvist (Lindberg) och 
Urban Strandberg har däremot en annan syn på relationen mellan stat och kom
mun år 1862. Nilsson menar att det då handlade om en blandform, integration, 
där kommunerna hade anknytningar till både den statliga och den enskilda sfä
ren. Nilsson framhåller att det redan vid denna tidpunkt pågick en strid om till 
vilken sfar kommunerna skulle hänföras."3 Dahlkvist och Strandberg går ännu 
längre och menar att 1862 års förordningar gjorde landets kommuner till lokala 
offentliga förvaltningsorgan i den nationella samhällsorganismen. Kommunerna 
fick sin kompetens genom delegering från staten och utövade sin verksamhet un
der statens suveränitet. Under 1900-talet anses detta mönster ha upprätthållits. 
Tydliga uttryck för detta har dels varit den kommunala indelningslagen 1919, 
som fastslog att inga kommuner hade någon laglig rätt till sitt territorium, dels de 
båda kommunala indelningsreformerna. De ses som forvaltningsreformer inom 
ramen för enhetsstaten. Det övergripande förhållandet mellan stat och kommun 
kallar de den enhetsstatliga integrationismens tradition. Kommunerna hade ka
raktären av lokala verkställare av statlig reformpolitik. Det har gjort att den kom
munala självstyrelsen har haft betydande inskränkningar.114 Även statsvetarna 
Nils Stjernquist och Håkan Magnusson framför med utgångspunkt från 1862 års 
kommunalförordningar ett synsätt som i stora drag ansluter till Dahlkvist och 
Strandberg.11 '

Dahlkvist och Strandberg redovisar följande fyra principiella uppfattningar:116

I. Gememkapskommunen. Denna uppfattning innebär att kommunerna är 
spontant och organiskt framvuxna lokala samhällen, vilka innehar en 
traditionsgiven och ursprunglig självständighet. Gemenskapen kopplas 
då bakåt i tiden till socknen, byalaget eller det äldre stadsväsendet. Ge
menskapen medför en romantisk inspiration, oavsett hur det är med den 
historiska sanningshalten. Vidare finns en historisk organismtanke, vil
ken handlar om en faktisk och naturlig tillhörighetskänsla med en bygd 
eller en stad, där gemenskapen mellan invånarna är tydlig. Den kom
munala samfälligheten är inte politisk, då invånarna inte har karaktären 
av medborgare. Istället gäller det en form av medlemskap. Den lokala 
samfälligheten kan jämföras med en stor familj med en kollektiv social

111 Jansson 1987 s22tT.
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gemenskap. I modern form har gemenskapskommunen främst anknyt
ning till idéer om lokalsamhälle och lokal gemenskap.

2. Kontraktskommunen. Denna har sin grund i den radikala liberalismen. 
Utgångspunkten är den självstyrande människan, som tillsammans med 
andra individer genom en form av samhällskontrakt sluter sig samman 
och tillsammans bildar ett samhälle. Det handlar inte om något orga
niskt och traditionellt framvuxet samhälle, utan är rationellt och meka
niskt sammansatt. Samfalligheten konstitueras utifrån individen och har 
karaktären av en association av autonoma individer, som sluter sig 
samman genom ett samhällskontrakt. Kontraktskommunen har både en 
egen politisk självständighet och en egen rättslig kompetens.

3. Den konservativa idén om kommunen som en del av statsorganismen. 
Denna bygger på den konservativa ståndpunkten att all samhällsutveck
ling är organisk. Den samhälleliga organisationens utveckling har klara 
likheter med en växande organism. De olika delarna i samhället är 
sammanlänkade med varandra på samma sätt som lemmarna i en kropp. 
Det innebär att kommunerna är inordnade i den nationellt organiserade 
statliga förvaltningsorganisationen. Samhället uppfattas som en ordnad 
hierarki av större och mindre samhällen, med betoning på nationens/ 
organismens harmoniska utveckling och organisation.

4. Förvaltningskommunen. Denna är statsorganismkommunen, fast i mer 
modern form och gäller en förhållandevis nära koppling mellan den 
konservativa statsidealismen och en offentlig sektorssocialism, som det 
svenska socialdemokratiska partiet har anslutit sig till. Skillnaden är den 
historiska tidpunkten och de socialpolitiska ambitionerna. Förvaltnings
kommunen lanserades av socialdemokraterna under 1920-talet. Den är 
synonym med den svenska enhetsstatliga integrationismen, där kommu
nerna ses som en integrerad del i den statliga förvaltningen. Kommu
nerna utgör då redskap för en nationellt beslutad reformpolitik, vilken 
syftar till att helt jämna ut serviceskillnader mellan olika kommuner. 
Kommunerna måste därför vara stora och enhetliga. Deras demokratis
ka legitimitet utgår från nationen.

Dimensionen statsbundenhet och självständighet har stora likheter dels mellan 
gemenskapskommunen och kontraktskommunen, som prioriterar självständighet, 
dels mellan statsorganismkommunen och förvaltningskommunen, som båda in
nebär en hög grad av statsbundenhet."7 Med en viss förenkling kan två av de 
fyra uppfattningarna, gemenskapskommunen och kontraktskommunen, sägas ha 
mest tydliga kopplingar till kommunalismen.117 118
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Förhållandet mellan staten och kommunerna kan också analyseras med hjälp 
av andra modeller. Dessa modeller riktar främst in sig på skillnader mellan olika 
typer av kommunal verksamhet. Fn sådan äldre modell har historikern Rune 
Bokholm vidareutvecklat. Modellen utgår från att den kommunala verksamheten 
kan uppdelas i två delar, beroende på förhållandet till statsmakten. Bokholms 
första modell benämns den different i erade. Enligt den uppdelas den kommunala 
verksamheten i två delar, dels uppgifter som kommunen utför på egen hand utan 
att lagstiftningen ställer några krav, dels uppgifter som staten har delegerat till 
kommunala myndigheter. Bokholm menar att modellen är mest tillämplig på det 
samhällssystem som rådde vid 1862 års kommunreform och årtiondena däref
ter.119 Den differentierade modellen har blivit utsatt för kritik, då den har ansetts 
komplicerad och konstlad. " Aven de obligatoriska uppgifterna hade under 
1800-talets senare del inte några enhetliga regelverk. Kommunernas autonomi 
varierade en hel del mellan olika sektorer, bl.a. ur ekonomisk synvinkel. Ett ex
empel på detta var att skolväsendet var mer detaljstyrt genom de specialdestine- 
rade statsbidragen än fattigvården var.1:1

Rune Bokholms andra modell kallas den integrerade. 1 denna samlas alla 
kommunens uppgifter i en enhet. Där ingår både från staten delegerade uppgifter 
och fakultativa verksamheter. Modellen har en viss flexibilitet genom att graden 
av självstyrelse varierar mellan olika kommuner. Variationen beror på den inter
na organisationen och de tillgängliga resurserna. Den integrerade modellen mot
svarar den föreställning som blivit tydligare under 1900-talet.1“

Statens moderna relationer till kommunerna har främst två inriktningar, styr
ning och samverkan. Kommunal självstyrelse används också som term för rela
tionen mellan staten och kommunerna.12' Uppdelningen mellan den statliga och 
den kommunala sektorn har i många fall setts som en lämplighetsfråga ur ett mer 
pragmatiskt perspektiv. Ställningstaganden har därför gjorts från fall till fall. 
Förändringar har gjorts successivt. Verksamheter som länge varit en kommunal 
angelägenhet har förstatligats, medan andra tidigare statliga verksamheter har 
koinmunaliserats. Beroendet mellan staten och kommunerna har också ökat. Vi
dare har staten lagt över fler uppgifter på kommunerna.124 Mönstret vid utbygg
naden av välfärdsstaten har i många fall varit att riksdagen har lagt fäst riktlin
jerna för reformerna. Kommunerna har sedan fått i uppdrag att svara för det kon
kreta genomförandet på lokal nivå. Metoden ansågs vara rationell och förhållan
devis billig.1“

Frågan är också hur problematiskt det är om kommunerna uppvisar väldigt 
stora variationer gällande folkmängd och ekonomisk bärkraft. Om det finns stora 
skillnader är kommunsystemet asymmetriskt. I Sverige fanns det länge en ut
bredd föreställning om att det var av stor vikt att kommunerna hade en form av

1,1 Bokholm 1995 s 44f.
211 Bokholm 1995 s 46f samt Stjemqvist och Magnusson 1988 s 39.
21 Norrlid 1983 s 13 Iff.
22 Bokholm 1995 s 48IT.
2 Hjelmqvist 1994 s I
21 I Ijelmqvist 1994 s 81'
" SOt! 1965:54 s 43.



ekonomisk och professionell kapacitet och handlingskraft. Utan denna skulle inte 
kommunen kunna fungera på ett rationellt sätt. Kommuner som inte motsvarade 
kraven skulle visserligen inte bli utkonkurrerade av större kommuner på en 
kommersiell marknad. Däremot skulle sådana kommuner inte kunna sköta de av 
staten till kommunerna delegerade uppgifterna på ett acceptabelt sätt. Denna 
uppfattning kan ha varit huvudorsaken till att Sverige genomfört två stora kom
munala indelningsreformer.126 Synsättet är av stort intresse tor min fallstudie av 
Holmöns kommun. Det gäller specifikt min fråga om Holmöns kommun lycka
des implementera nationell lagstiftning på ett godtagbart sätt.

Statsvetaren Jon Pierre anger fyra parametrar för att beskriva utvecklingen av 
den kommunala självstyrelsen. Dessa är:12

• Legal status: Kommunernas relation till statliga organ, landsting och med
borgare. Det handlar om kommunernas offentlig-rättsliga ställning.

• Generell kompetens: Kommunernas uppgifter, handlingsutrymme och valfri
het inom ramen för självstyrelsen.

• Administrativ och ekonomisk kapacitet'. Kommunal självstyrelse och lokal 
politik förutsätter en viss nivå på kommunernas organisatoriska kapacitet.

• Politisk kapacitet:. Kommunernas förmåga att genom politiska beslut styra 
den lokala samhällsutvecklingen.

De tre första parametrarna kan sägas beskriva utvecklingen inom kommunerna, 
inklusive den formella ställningen. Den fjärde parametern beskriver istället 
kommunernas förhållande till det omgivande lokalsamhället.128

En likartad, men något enklare modell innehåller endast tre dimensioner för 
självstyrelsen, nämligen:129 130 131

• Konstitutiv dimension. Denna avser hur lätt eller svårt det är att slå samman 
kommuner.

• Funktionell dimension. Den handlar om uppgiftsfördelningen mellan olika 
nivåer inom den offentliga sektom.

• Finansiell dimension. Den visar hur beskattningsmakten är fördelad mellan 
olika nivåer inom offentlig sektor och vilken roll som stats-/utjämningsbidrag 
har för de regionala och lokala nivåerna.

En total kommunal självstyrelse är i princip inte möjlig att uppnå, eftersom en 
kommun då skulle utgöra en stat.1'" Diskussionerna måste därför gälla graden av 
kommunal självstyrelse på olika områden. Statsvetaren Nils Stjernqvist har upp
ställt tre kriterier som skall uppfyllas för att full självstyrelse skall råda:1 ’’

126 Jacobsson 2005 s I64f.
127 Pierre 1994 s 19f.
128 Pierre 1994 s 20.
129 Molander 2005 s 12f.
130 Stjernquist och Magnusson 1988 s 42 samt Flo 2000 s 4.
131 Stjernquist och Magnusson 1988 s 42 samt Andersson 1995 s 26.



• Kommunen skall ha en oinskränkt beslutanderätt.
• Kommunen skall på egen hand kunna anskaffa erforderliga resurser, med un

dantag för generella bidrag.
• Förvaltningsdomstolar skall bara kunna upphäva kommunala beslut, inte er

sätta dem med andra beslut.

Ett ytterligare sätt att analysera relationen mellan staten och kommunerna är med 
hjälp av begreppen centralisering och decentralisering. Begreppet centralisering 
avser en koncentration eller samling av service, befolkning eller inflytande till en 
viss punkt. Det beskriver en förändringsprocess som medför en ökad geografisk 
koncentration av befolkning, bebyggelse, kapital och näringsstruktur till färre 
platser. Det kan också handla om en maktkoncentration till allt färre personer. 
Decentralisering innebär en spridning av verksamheter eller inflytande från ett 
centrum eller några centra till fler platser och/eller fler personer. Termen decent
ralisering har dels en funktionell innebörd, dels en geografisk innebörd. Rent 
konkret kan decentralisering innebära att ansvar och beslutsbefogenheter flyttas 
från en central till en regional eller lokal myndighet.1,2

Statsvetaren Lennart Lundquist menar att decentralisering och kommunal 
självstyrelse i stora drag är liktydiga begrepp.1’’ Han talar om fem slags variab
ler:

• Ddsamhällesvariabeln. En resursvariabel som innehåller möjligheten att va
riera kommunernas yta och ekonomiska bärkraft.

• Delsystemvariabeln. Deltagande- och inflytandevariabel.
• Sakområdesvariabeln. Avser centrala myndigheters befogenhet att öka eller 

minska kommunernas uppgifter samt göra andra liknande omfördelningar.
• Styrning. Statlig påverkan av värdefördelningen inom kommunernas verk

samhet.
• Kontroll. Övervakningen av styrningens måluppfyllelse.

Lundquist framhåller att när det centrala politiska systemet via indelningsänd- 
ringar gör att kommunernas resurser ökar, innebär detta att systemets decentrali
seringsgrad blir större. Huvudtesen i Lundquists modell är att statsmakten förfo
gar över decentraliseringsvariablerna i förhållande till kommunerna. En hög de
centraliseringsgrad uppnås genom att kommunerna har en stor självständighet i 
relation till de statliga organen. Antalet kommuner anses inte ha någon avgöran
de betydelse.1 ’4

Historikern Ingemar Norrlid menar att Lennart Lundquists slutsats blir att 
storkommun- och kommunblocksreformerna har medfört att graden av decentra
lisering har ökat inom kommunsektorn, då de kvarvarande kommunerna har fatt 
förstärkta resurser att utöva den kommunala självstyrelsen. På detta sätt har

1,2 Norrlid 1983 s 5ff, Olander 1983 s 2480'och Bladh 1987 s I2ff 47. 
ni I.undqvist 1972 s 72ffoch Norrlid 1983 s 7.
|!l Lundquist 1972 s 72ff'och Norrlid 1983 s 13.



Lundquist givit en vetenskaplig legitimering av sammanläggningarna.1 ' I histo
rikern Ingemar Norrlids doktorsavhandling definieras decentralisering som att 
offentliga uppgifter i ett samhälle till någon del handhas av kommunala myndig
heter.1’6 Norrlid uppfattar centralisering och decentralisering som två motsatta 
tendenser i ett sammanhängande rum, där minst en av polerna ligger inom räck
håll för det politiska systemet. Effekten blir att det politiska systemet beskrivs i 
grader av centralisering och decentralisering. Graden av decentralisering mäts i 
förhållande till ett helt centraliserat politiskt system.1 ” Norrlid menar att det lig
ger nära till hands att uppfatta sammanläggningar av kommuner som åtgärder 
syftande till centralisering och koncentration. För att fa en ny analysdimension 
lanserar Norrlid begreppet den kommunala indelningens intensitet. Han anser att 
decentraliseringsgraden var högre när det fanns 2500 kommuner än när det var 
278. Sammanläggningarna har därför medfört att kommunindelningens intensitet 
har minskat. Systemet har fått en högre centraliseringsgrad. Analogt innebär en 
ökad intensitet i systemet en högre decentraliseringsgrad.1’s Ingemar Norrlid 
skapade en analysmodell för att kunna bestämma graden av decentralisering 
inom ett system. Denna modell innehåller fyra egenskaper:1 9

• Intensiteten. Graden av decentralisering bestäms alltså med hänsyn till den 
territoriella indelningen. Decentraliseringsgraden är hög när det finns många 
små kommuner.

• Extensiteten. Decentraliseringsgraden är beroende av vilken mängd offentliga 
uppgifter som kommunerna skall ansvara för. Högst decentraliseringsgrad 
uppnås om all offentlig verksamhet utom utrikesförvaltning och försvar sköts 
av kommunerna. Förstatligande av kommunal verksamhet innebär istället en 
högre grad av centralisering i samhället. Extensiteten är ett kvantitativt mått 
där antalet uppgiftsområden mäts i absoluta tal.

• Effektiviteten. I detta fall är decentraliseringsgraden beroende av vilken auto
nomi/frihet som kommunerna har i förhållande till centrala och regionala 
statliga organ. En hög grad av decentralisering uppnås när kommunerna själ
va har rätt att fatta beslut i en rad olika frågor. Den enda inskränkningen är 
medborgarnas möjlighet att överklaga besluten till förvaltningsdomstolar och 
statliga organ. En låg decentraliseringsgrad blir det när kommunala beslut 
måste underställas statliga organs prövning. Begreppet effektivitet görs alltså 
i princip synonymt med frihet och självständighet. Norrlids effektivitetsvari
abel överensstämmer till stor del med Lundquists variabler för styrning och 
kontroll. Kommunernas frihet varierar dessutom mellan olika verksamhets
områden. 135 * 137 138 139

135 Lundquist 1972 s 72fToch 139ff'samt Norrlid 1983 s 14.
1,6 Norrlid 1983 s 6.
137 Norrlid 1983 s 11.
138 Norrlid 1983 s 15ff.
139 Norrlid 1983 s 18-26.



• Kommunernas resursautonomi. Grundläggande i detta sammanhang är den 
kommunala beskattningsrätten. Decentraliseringsgraden är hög när kommu
nerna själva bekostar den kommunala verksamheten. I denna situation följs 
det administrativa och finansiella ansvaret åt. En högre centraliseringsgrad 
inträder när kommunernas verksamhet helt eller delvis finansieras med stats
bidrag. Det handlar främst om de specialdestinerade statsbidragen, genom 
vilka staten kan utöva ett betydande inflytande över kommunerna.

Norrlid antar att de fyra variablerna/egenskaperna är av varandra teoretiskt obe
roende variabler. De kan alltså förändras var och en separat utan att de övriga 
påverkas.14"

Konflikt och konsensus
Det politiska arbetet i de olika offentliga beslutsorganen uppfattas ofta som fyllt 
av konflikter. Ett skäl är att de medier som bevakar det politiska beslutsfattandet 
gärna fokuserar på frågor där det förekommer konflikter, då konflikterna normalt 
anses ha ett högre nyhetsvärde än frågor där det råder konsensus. På samma sätt 
har de politiska partierna och deras företrädare ett intresse av att i samband med 
de allmänna valen profilera den egna politiken och sina egna partiföreträdare. 
Därmed blir det närmast ofrånkomligt att göra positioneringar i relation till andra 
partiers ståndpunkter, vilket förstärker bilden av konflikter. Den här bilden häng
er också samman med en grundläggande tanke med hela den representativa de
mokratin, nämligen att väljarna vid de allmänna valen skall kunna ta ställning till 
tydliga politiska alternativ. Det politiska arbetet under de löpande valperioderna 
präglas ofta till väsentlig del av samförstånd, värdegemenskap och konsensus 
över parti- och blockgränser.141

Begreppen konflikt och konsensus är två vanliga begrepp inom besluts- och 
forhandlingsteori. I allmänhet uppfattas konsensus som en positiv företeelse ge
nom att i stort sett alla inblandade aktörer är eniga, medan konflikt har en mer 
negativ innebörd. Att uppnå konsensus kan även vara ett sätt att lösa en konflikt. 
En annan metod att lösa konflikter är att genomföra en omröstning i frågan. En 
empiriskt belagd och fullt realistisk ståndpunkt är dock att både konflikt och 
konsensus måste finnas i ett helt samhälle eller i en viss bestämd institution, ex
empelvis en kommun. Ett samhälle eller en institution utan något utrymme för 
kritik eller andra former av meningsmotsättningar riskerar annars att efterhand 
börja stagnera eller rent av utarmas. Förekomsten av både konflikt och konsen
sus kan sålunda ses som ett utryck för att pluralism råder i ett samhälle eller 
inom en specifik institution.142 Nästan alla demokratiska politiska system ut
märks av en viss balans mellan konflikt och konsensus. Relationen mellan kon
flikt och konsensus kan dock skifta betydligt mellan olika demokratiska institu-

IJ" Norrlid 1083 s 26fl'.
141 Sannerstedt 1992 s 22.
143 Stjenquist 1993 s 126.



tioner och över tid inom en och samma institution. Vissa perioder kan utmärkas 
av en bred konsensus mellan i stort sett alla inblandade aktörer, medan andra 
tidsperioder kan vara mer konfliktfyllda.14’

Det är vidare möjligt diskutera begreppen konflikt och samförstånd/konsensus 
på grundval av Arend Lijpharts modeller om demokratin, majoritetsdemokrati 
respektive samförståndsdemokrati. Det kan vara av intresse att göra en distink
tion mellan konflikt och samförstånd som beteende eller åsiktsskillnad. Det gäll
er särskilt konflikter, vilka antingen kan vara ett uttryck för verkliga åsiktsskill
nader i politiska sakfrågor eller mer ha karaktären av relationsbaserade motsätt
ningar, exempelvis i fomWprocedurfrågor. I det senare fallet kan de sakpolitiska 
motsättningarna vara tämligen blygsamma. Det är viktigt att vara medveten om 
att det inte alltid går att göra en helt tydlig åtskillnad mellan motsättningar grun
dade i det politiska beteendet och mer djupgående ideologiska motsättningar i 
sakfrågor.143 144

Utifrån rikspolitiska och internationella erfarenheter kan följande parametrar 
vara aktuella för att förklara balansen mellan konflikt och konsensus i ett poli
tiskt system:145 146

• Antalet partier som finns representerade i den beslutande församlingen.
• Massmedias förmåga att spegla det politiska skeendet i någon särskild rikt

ning.
• Den ekonomiska utvecklingen.
• Väljarkårens rörlighet.

Enligt en liberal doktrin är den politiska diskussionen ett effektivt instrument för 
att lösa politiska konflikter. Denna diskussion kan ta sig uttryck i kontakter, ut
byte av information och samtal om olika möjligheter att lösa konflikter. Samta
len kan därefter föras vidare till förhandlingar av både informell och formell ka
raktär. Genom att olika argument vägs mot varandra och genom ömsesidiga ef
tergifter bör det vara möjligt för beslutsfattare med rationella utgångspunkter att 
lösa konflikter och istället nå lösningar i fullt samförstånd, alltså uppnå konsen
sus. Dessa aktiviteter kan även utgöra viktiga målsättningar med hela det demo
kratiska samhällsystemet.14'’

Begreppet förhandling är av stor vikt vid politiskt beslutsfattande, både riks- 
politiskt och kommunalpolitiskt. Alla förhandlingar syftar inte till att nå över
enskommelser. Det kan nämligen också handla om skenförhandlingar av något 
slag, där någon av parterna har andra syften med att inleda förhandlingar. Det 
kan exempelvis gälla att inför offentligheten visa upp en vilja till förhandling 
som i verkligheten inte existerar i så måtto att man inte vill att förhandlingarna 
skall resultera i en överenskommelse. Det skall också framhållas att vid förhand
lingar som verkligen syftar till att nå överenskommelser kan det ändå uppstå

143 Sannerstedt 1992 s 22f och Mattsson 1996 s 1 Iff.
144 Lanttö 2005 s 27-33.
145 Sannerstedt 1992 s 40ff.
146 Sannerstedt 1992 s 22f och Stjenquist 1993 s 126.



komplikationer, inte minst grundade på bristande kommunikation mellan de in
blandade parterna. Detta kan naturligtvis utgöra försvårande omständigheter för 
att uppnå ett positivt förhandlingsresultat. Sådana svårigheter kan bero på att par
terna har varierande bakgrund, förutsättningar och förväntningar. Goda förutsätt
ningar för ett bra slutresultat är däremot att parterna skall ha någon form av 
gemensam kultur och tala samma språk. Om parterna fortlöpande möts i regel
bundna förhandlingar finns det normall bättre möjligheter att bygga upp en form 
av relation som troligen gör det lättare att kunna hantera denna typ av svårighe
ter. Förhandlingar uppfattas i allmänhet som en positiv företeelse, inte minst där
för att det kan vara ett viktigt medel för att minoritetsintressen skall få ett visst 
inflytande över en beslutsprocess. Det finns dock även negativa aspekter med 
förhandlingar. Dessa är bl.a. följande:

• Förhandlingar leder till elt elitistiskt system.
• En långtgående forhandlingsdemokrati medför att de allmänna valen förlorar 

sin betydelse.
• Vissa grundläggande fri- och rättigheter är inte förhandlingsbara.

Den första punkten om ett elitistiskt system syftar främst på att förhandlingar 
normalt sett sker i slutna rum utan någon öppenhet, där medborgarna inte tår nå
gon information om vilka positioner som de olika parterna intar i förhandlingar
na. Det anses också att förhandlingar som sker utan insyn är mer effektiva än vad 
som är fallet då förhandlingarna sker öppet. Förhandlingarna sker också normalt 
inom ramen för mer etablerade nätverk, som innebär att de som deltar i proces
sen skall vara tämligen väl förtrogna med en viss form av forhandlingskultur. 
Tillträdet till förhandlingarna är därför normalt sett förhållandevis exklusivt.

Den andra punkten om de allmänna valens minskade betydelse kan i sin tur 
brytas ned i tre olika punkter:

• Väljarna har inte några tydliga alternativ att ta ställning till i valen, då för
handlingarna har medfört att partiernas särart har suddats ut i alltför stor ut
sträckning.

• Väljarnas möjligheter att ta ställning till olika regeringsalternativ kan försvå
ras betydligt eftersom många olika regeringskoalitioner är möjliga efter ett 
val.

• Ansvarsfördelningen för den förda politiken kan vara svår att avgöra för väl
jarna.

När det gäller den tredje punkten om grundläggande fri- och rättigheter får det 
anses vara etiskt och moraliskt otänkbart att förhandla bort det demokratiska sty
relseskickets grundläggande principer.14

Mattsson 1996 s 20IToch 54.



Förhandlingar kan också analyseras med hjälp av olika teoretiska modeller. 
Det är inte ovanligt att sådana modeller innehåller olika förenklingar i syfte att 
göra analysen mindre komplicerad. Det kan exempelvis handla om en begräns
ning av antalet inblandade parter, att parterna förutsätts uppträda internt homo
gent, med andra ord utan inre motsättningar, att sakfrågorna som förhandlingarna 
avser förenklas till bara en dimension, att förhandlingen utgör ett nollsummespel, 
där den ena parten vinner lika mycket som den andra förlorar, att det inte existe
rar några kommunikationssvårigheter mellan parterna samt att det inte finns någ
ra svårigheter att tolka ingångna överenskommelser.148

1 den svenska lagstiftningen finns det instrument som skall underlätta diskus
sioner, förhandlingar och ett mer allmänt rådrum att ytterligare överväga situa
tionen och olika alternativ inför det formella beslutsfattandet. Det gäller framför
allt kraven på att frågor skall vara föremål för beredning innan något definitivt 
beslut fattas. Det skall också noteras att reglerna för omröstningar kan vara ett 
annat instrument för att nå samma syfte. Möjligheterna för en minoritet i en be
slutande församling att driva igenom ett krav på bordläggning eller återremiss 
kan också ses som uttryck för sådana tankegångar.149

Reglerna för beslutsfattandet inom en institution, där det råder någon form av 
konflikt/oenighet, kan för övrigt ha ett flertal olika grunder. Två huvudalternativ 
för beslutsfattande är:150 151

• Majoritetsbeslut. Det kan gälla en relativ majoritet, vilket innebär att det för
slag som har fått flest röster vinner, en absolut majoritet, där det alternativ 
som har erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna segrar, samt en kvalifi
cerad majoritet, varvid det krävs en ännu högre andel av de lämnade rösterna, 
exempelvis två tredjedelar eller fem sjättedelar. Ett majoritetsbeslut innebär 
sålunda att vinnaren kan diktera hela beslutets innehåll, både i en sakfråga el
ler vid ett personval.

• Proportionell valmetod. Ett parti eller annan gruppering blir representerat i 
förhållande till sin relativa andel av antalet mandat i den beslutande försam
lingen, vilket inte minst är aktuellt vid valen till olika former av beslutande 
eller beredande instanser, till exempel riksdagens utskott eller kommunala 
styrelser och nämnder.

Implementering
Implementering innebär att ett beslut realiseras, med andra ord verkställs i kon
kreta handlingar eller går ut som information. Genomförandefasen var länge ett 
väldigt underskattat moment inom offentlig verksamhet.1"1 Implementering är ett 
av de fem stegen i det som benämns policyprocessen. Med policyprocess menas

148 SannerstedI 1992 s 44-58.
I4'’ Stjenquist 1993 s 127Γ
150 Lewin 2002 s 30-35.
151 Premfors 1989 s 120f och Lundquist 1992 s 12ff.



den process dar den offentliga politiken i samhället bedrivs. Dessa fem steg är: 
initiering, beredning, beslutsfattande, implementering och efterkontroll. Ansvaret 
för implementeringen ligger i stort sett regelmässigt hos förvaltningen. De båda 
stegen implementering och beredning är den offentliga förvaltningens två huvud
sakliga uppgifter i policyprocessen.1'

Det traditionella synsättet på implementering är att beslutsfattaren styr och 
tillämparen förväntas följa denna styrning vid genomförandet. I annat fall måste 
beslutsfattaren göra någon form av återstyrning. Förvaltningen skall normalt 
fungera som ett lojalt instrument för beslutsfattarna. Två andra mer moderna per
spektiv i kontrast till det traditionella synsättet är närbyråkrats- respektive nät
verksperspektivet. Det förstämnda syftar på att innehållet i och genomförandet 
av politiken i samhället i praktiken till stor del överlåts på de tjänstemän som 
verkar i direkt kontakt med brukarna/klienterna. Beslutsfattarna kan däremot ha 
inflytande över förutsättningarna för den politik som bedrivs genom olika former 
av indirekt sty rning. Perspektivet med nätverk avser att politiken implementeras 
genom ett sampel mellan olika aktörer som hålls samman genom nätverk. Vid 
genomförandet av politiska beslut kan aktörerna vara statliga och kommunala 
organ samt företag och intresseorganisationer.15'

Inom statsvetenskapen anses implementeringsstadiet som betydelsefullt vid 
analyser av den samlade makt som den offentliga förvaltningen kan utöva. Det 
blir särskilt tydligt när lagstiftningen främst har karaktären av ramlagar, varvid 
styrningen inte blir särskilt entydig. Implementeringsfasen gör det sålunda möj
ligt för tjänstemännen inom den offentliga förvaltningen att slutligt påverka in
nehållet i den politik som har lagts fast i de formella besluten på den politiska ni
vån. Implementering kan även innebära att ett högre förvaltningsorgan utfärdar 
föreskrifter som skall tillämpas på lägre nivåer. Det kan till exempel handla om 
olika statliga förvaltningsorgan som bedriver sin verksamhet på central, regional 
och lokal nivå. Ett sådant förfärande kallas normalt för organisationsstvrning, 
vilket syftar på en inomorganisatorisk styrning. Det utgör en motsats till förvalt- 
ningsstyrning, som är den styrning som riksdag och regering utövar på den stat
liga förvaltningen. En tredje styrform är samhällsstyrning, där förvaltningen har 
en styrande funktion över de enskilda medborgarna. Organisationsstyrning, för- 
valtningsstyrning och samhällsstyrning utgör exempel på implementeringsstyr- 
ning.154 Två andra aspekter är styrningens reliabilitet och rationalitet. Reliabilite- 
ten syftar på om tillämparen agerar utifrån beslutsfattarens styrning, medan ra
tionalitet avser i vilken utsträckning som de av beslutsfattarna uppsatta målen 
och resultaten uppnås.155

Statsvetaren Evert Vedung har valt att dela in implementeringen i fyra led en
ligt följande:

h2 I unclquist 1992 s 12 IT,
154 Sannerstedt 2003 s 21 
154 1,undquist 1992 s 70l och 99.
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• Myndigheter.
• Mellanhänder eller interorganisatoriska nätverk.
• Gräsrotsby råkrater/närbyråkrater.
• Brukarmedverkan.

Det första ledet utgörs alltså av myndigheter och det får anses vara närmast ett 
normaltillstånd utifrån ett statligt perspektiv. I en statlig beslutsprocess kan 
kommunerna, både enskilt och särskilt samfällt genom Kommunförbundet, utgö
ra exempel på aktörer i led två (mellanhänder eller interorganisatoriska nätverk). 
Andra tänkbara aktörer i detta led kan vara näringslivet genom enskilda företag 
eller mer troligt näringslivets intresseorganisationer. Dessa mellanhänder kan 
både främja och lägga hinder i vägen för implementeringen. Det tredje ledet, 
gräsrotsbyråkrater/närbyråkrater, utgörs av tjänstemän som kommer i direkt kon
takt med klienterna på fältet. Det kan handla om lärare, poliser och sjukvårdsper
sonal. Tanken med brukarmedverkan är att brukarna/klienterna lättare skall kun
na acceptera en åtgärd om de ges möjlighet att ha inflytande över slutfasen i ge
nomförandeprocessen.1 56

Vid analyser av implementering är tre termer av betydelse, förstå, kunna och 
vilja. Med förståelse avses att känna till och begripa innebörden av något. För
mågan syftar på att inneha tillräckliga resurser, exempelvis ekonomiska medel, 
för att ha möjlighet att genomföra något. Det handlar dock inte bara om ekono
miska resurser. En situation med goda ekonomiska resurser, men där de perso
nella resurserna är otillräckliga, till exempel brist på kompetent personal, kan ut
göra ett hinder mot en framgångsrik implementering. Vilja handlar om att tjäns
temännen/aktörerna verkligen vill genomföra det beslut som har fattats på den 
politiska nivån. Bristande vilja att genomföra fattade beslut skulle till exempel 
kunna bero på någon form av egenintresse inom förvaltningen. Det kan bli sär
skilt tydligt vid förändringar såsom utebliven expansion eller än värre nedskär
ningar som berör förvaltningen. Termen vilja har sålunda en koppling till lojali
tet mot fattade beslut. Det för också tanken till om tjänstemännens egna politiska 
preferenser kan tänkas påverka deras vilja att implementera beslut fattade på po
litisk nivå. Om det uppstår mer allvarliga bekymmer med lojaliteten kan det även 
bli aktuellt att införa ett system där tjänstemännen tillsätts på politiska grun
der.156 157

Politisk kultur
Begreppet politisk kultur har behandlats inom flera vetenskapliga discipliner, 
bl.a. historia, statsvetenskap och etnologi. Forskningen kring termen tog fart un
der 1960-talet. Begreppet definierades då som det mönster av attityder till poli
tik, som inom ett politiskt system ger mening åt det politiska handlandet. En an
nan definition går ut på att det huvudsakligen handlar om politisk praxis, vilket

156 Vedung 1998 s 180ff.
157 Vedung 1998 s 180ff



sålunda tydligt anknyter till praxisbegreppet som behandlas i ett särskilt avsnitt 
nedan. Inom historieämnet har det inte minst funnits en koppling till den lokala 
självstyrelsen på sockennivå, vilket far anses ha stor relevans för mer moderna 
kommunhistoriska studier. Enligt det här synsättet har den politiska kulturen i 
Sverige sitt ursprung i 1600-talets sockenstämmor och i en riksdagstradition. 
Sockenstämmorna skapade en betydelsefull grund för att inom ramen för formel
la institutioner lösa konflikter på fredlig väg. Det skapades därmed en institutio
naliserad forhandlingskultur som kom att fungera under lång tid, vilket sålunda 
medförde en betydande kontinuitet på den lokala nivån. Ett utmärkande drag i 
denna politiska kultur var pragmatismen. Sockenstämmorna hade två huvudsak
liga funktioner, dels som en mötesplats mellan olika sociala grupper i det lokala 
samhället, dels som ett kontaktorgan mellan lokalsamhället och statsmakten. Be
greppet kan ses som ett instrument för att studera de långsiktiga förändringarna i 
det lokala samhällets politiska agerande. 1 samband med demokratins fulla ge
nombrott i Sverige runt år 1920 kom också denna kultur att påverka den rikspoli- 
tiska situationen.158

Det har vidare framhållits att svensk politisk kultur har utmärkts av starka 
centraliserade organisationer, som på ett skickligt sätt har tagit till sig av eventu
ella folkliga protester. Det har inneburit att Interaktionen mellan de formella in
stitutionerna och befolkningen har fungerat förhållandevis bra. Under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet var det bl.a. ytterligare två faktorer som på
verkade utvecklingen av den svenska politiska kulturen, dels den starka ställ
ningen för utrednings- och kommittéväsendet, dels folkrörelsernas växande roll i 
samhället.1"’

Inom statsvetenskapen har det traditionellt funnits en bred förankring för att 
se begreppet politisk kultur som subjektiva föreställningar och värderingar som 
på olika sätt förhåller sig till ett politiskt system. Politisk kultur har setts som 
summan av de ingående individernas förhållningssätt, uppfattningar och attityder 
till olika objekt och processer. Det har sålunda handlat om individuella föreställ
ningar som förhåller sig till olika aspekter av det politiska systemet eller indivi
dens egen roll inom det aktuella systemet. Inom den statsvetenskapliga forsk
ningen har det inte sällan ställts frågan om politisk kultur spelar någon egentlig 
roll. Med roll avses här att den politiska kulturen skall vara verksam som en obe
roende variabel i en orsakskedja.160

Begreppets användning kan konkretiserat i ett visst politiskt system till att gäl
la relationen mellan olika aktörer. På kommunal nivå avser det inte helt sällan 
"klimatet" eller ”andan" mellan olika grupperingar i kommunalpolitiken, vilket 
också kan kopplas till relationen mellan konflikt och konsensus. I en del kom
muner kan den politiska kulturen utmärkas av en tydlig samförståndsanda, me
dan det i andra kommuner kan finnas en politisk kultur som kännetecknas av 
konfrontation. En möjlig utgångspunkt för att förklara skillnader i politisk kultur 
är polariseringen i det politiska systemet. En högre grad av polarisering leder inte

l,s Aronsson 1992 s 337ffoch Åberg 1998 s 13-21.
Johansson 1995 s 17ff.
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sällan till en högre grad av konfrontation/konflikt. Polarisering kan här definieras 
som att de tvä största partierna har en hög andel av det totala antalet röster och 
mandat i den beslutande församlingen. Riskerna för att konflikt uppstår i en så
dan situation är i allmänhet störst där de båda partierna kommer från olika sidor 
av den traditionella blockgränsen, än om exempelvis centerpartiet och moderata 
samlingspartiet skulle utgöra de två största partierna i en kommun.161

I det etnologiska perspektivet kan politisk kultur definieras som ett komplex 
av normer, värderingar och förväntningar kring de gemensamma angelägenheter 
som finns i ett samhälle vid en viss tidpunkt. Denna kan styra medborgarnas 
uppfattning om vad som är möjligt att göra i dessa frågor. Enligt en alternativ 
formulering är politisk kultur länken mellan människors föreställningar och hur 
de politiska institutionerna fungerar. Den nutida svenska politiska kulturen ut
märks av följande tre huvudaspekter:

• Vad som uppfattas som gemensamma och offentliga angelägenheter och som 
därför skall bli föremål för politiska beslut inom ramen för olika institutioner.

• Vem som skall ha rätt att definiera vad som skall ingå i de gemensamma an
gelägenheterna. En del i denna problemställning är hur beslutsfattarna i de 
olika offentliga institutionerna skall utses.

• Hur den politiska makten bör utövas av de förtroendevalda. Väljarna har i de 
allmänna valen temporärt, alltså fram till nästkommande val, delegerat be
slutanderätten till dessa personer i enlighet med huvudprinciperna för den re
presentativa demokratin. De förtroendevalda står därför i beroendeställning 
till väljarna.

1 fråga om kommunalpolitiken specifikt anses det ingå att det stora flertalet av de 
förtroendevalda i kommunerna skall utgöras av fritidspolitiker som alltså utövar 
sin politiska verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Besluten i kommuner
na förutsätts i normala fall fattas under oenighet mellan olika åsikter och intres
seinriktningar. Det är särskilt viktigt att denna bild framträder tydligt i relation 
till väljarna och media. I praktiken är det emellertid pragmatism och en bered
skap att göra kompromisslösningar som är minst lika utmärkande för det vardag
liga politiska livet i en svensk kommun. En annan komponent i den kommunala 
politiska kulturen är en norm om att det skall visas respekt och hövlighet för po
litiker som tillhör andra partier/grupperingar och att saklighet skall prioriteras i 
debatter. Ett våldsamt uppträdande, öppen fientlighet eller att höja rösten anses 
inte vara förenligt med denna norm.162

Vid en sammanvägning av de tre ämnenas perspektiv visar det sig att begrep
pet politisk kultur inte skiljer sig så mycket åt. Däremot finns det större skillna
der i tillämpningarna av begreppet. Min studie kan tillföras utgångspunkter från 
alla tre disciplinerna. Från historia gäller det den långa traditionen med förhand- 
lingskultur inom ramen för etablerade institutioner på lokal nivå. Från statsveten
skapen är det lärdomarna om politiska kulturer som präglas av samförstånd re

161 Johansson 1994 s 115tT.
162 Fredriksson 2003 s I3ff



spektive konfrontation. Från etnologin är det uppfattningen om att mer sentida 
kommunalpolitiker tycks anstränga sig för att i relation till allmänheten och me
dia ge en bild av kommunalpolitiken som präglad av hög konfliktnivå i sakfrågor 
och tydligt ideologiskt grundade motsättningar mellan olika partier. Samtidigt 
präglas kommunalpolitiken ofta av pragmatism och därmed en benägenhet att 
ingå kompromisser över parti- och blockgränser.

Praxis
Begreppet praxis har i viss utsträckning uppmärksammats inom den historiska 
forskningen. I grunden handlar det om faktorer som kan ge förklaringar till histo
risk förändring. Det finns här också en koppling till de båda begreppen aktör och 
struktur. Frågan är om förändringarna huvudsakligen kan knytas till olika för
klaringar av mer eller mindre strukturell karaktär såsom befolkningstillväxt, 
ekonomisk tillväxt eller former för att organisera produktionen. Ett annat sätt att 
förklara förändring över tid är att tillmäta framförallt aktörerna, alltså enskilda 
individer, den viktigaste rollen i förändringsprocesserna. I fråga om de enskilda 
aktörerna är det också av intresse om historisk förändring skapas av ledande fö
reträdare i samhället såsom förtroendevalda inom olika institutioner, eller om det 
istället är de vanliga människorna som framförallt bidrar till förändringen. En 
sammanvägning av det strukturella respektive aktörsinriktade perspektivet i nå
gon form av dualism är självklart också en fullt tänkbar förklaring till att föränd
ringar kommer till stånd.

Användningen av praxisbegreppet skulle kunna ses som ett sätt att förena var
daglig erfarenhet med teoretiska reflektioner. Erfarenheten skapas inte minst i 
människornas olika konkreta och vardagliga aktiviteter. En särskild poäng med 
praxisbegreppet utifrån ett perspektiv där de lokala självstyrelseorganen står i 
centrum är att skeenden i ett lokalsamhälle inte kan ses som direkta uttryck för 
varken ekonomiska strukturer eller statliga direktiv i form av lagstiftning eller 
forvaltningsbeslut. Det handlar emellertid inte heller bara om enskilda individers 
fria och självständiga val. Individerna inträder istället från födseln som subjekt i 
en historiskt förankrad lokal och kollektiv kontext där en praxis exempelvis på 
det politiska området utvecklas successivt.16’

Vid en något mer praktisk tillämpning av praxisbegreppet skall det också be
tonas att i äldre tider förekom det inte sällan att en lokal praxis kom att utvecklas 
inom de lokala/kommunala självstyrelseorganen, trots att denna praxis kunde stå 
i strid med det då gällande nationella regelverket."’4 Eftersom min empiriska stu
die tar sin början år 1125 är det inte uteslutet att kommunen kunde ha en lokal 
kommunal praxis som på något område avvek från lagstiftningen eller åtminsto
ne var tveksam i förhållande till vad regelverket angav. Detta bygger på hypote
sen att lokala avvikelser från lagstiftningen var vanligare längre tillbaka i tiden. 
Det är också tänkbart att en kommun där politikerna i princip utförde allt admi-
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nistrativt arbete utan stöd av tjänstemän, vilket i stort sett var fallet på Hölmön, 
till följd av något sämre juridisk sakkunskap oftare hade en lokal praxis som inte 
var helt förenlig med regelverket.

För egen del ser jag framförallt praxisbegreppet som ett uttryck för tradition 
och sedvana, vilket till betydande del är baserat på lokal erfarenhet och tradition. 
Jag vill också anknyta till min egen tidigare forskning om praxisbegreppet på 
kommunal nivå under perioden 1952-2002. Fram till kommunblocksreformens 
slutförande i början av 1970-talet fanns det inte sällan en lokal kommunal praxis 
att en specifik ordförandepost i ett kommunalt organ alltid tillföll en särskild be
fattningshavare, främst präster och lärare. Detta hade med stor sannolikhet en hi
storisk förklaring genom att lagstiftningen längre tillbaka i tiden hade angett att 
vissa yrkesgrupper skulle vara representerade i det aktuella kommunala organet. 
Ännu längre tillbaka i tiden hade en präst varit självskriven ordförande i vissa 
lokala organ.1'’5

Lokal Identitet
Etnologen Anders Salomonsson definierade begreppet lokal identitet som en an
knytning till det egna kvarteret, den egna byn, församlingen eller trakten. Det 
gäller således områden som är klart mindre än en region. Den lokala identiteten 
har en nära koppling till begreppet hembygdskänsla och har en särskild förank
ring i en tillhörighetskänsla som kan liknas vid begreppen hemkänsla och kultu
rellt välbefinnande. Människorna känner sin omgivning väl och kan identifiera 
sig själva och den egna rollen i omgivningen på ett klart och tydligt sätt. Det 
krävs både en viss självsyn och en klar omvärldsuppfattning, en insikt som bara 
kan uppnås genom kontakter med den avvikande omvärlden. Ett uttryck för sy
nen på andra är olika slags berättelser om grannsocknens invånare, som ansågs 
ha olika negativa egenskaper som illvillighet, snålhet och dumhet.165 166 167

Etnologen Anna Birgitta Rooth ger flera exempel på sådana motsättningar 
mellan olika socknar på den svenska landsbygden. Dessa konflikter ledde då och 
då till rena handgripligheter mellan grupper av framförallt yngre människor från 
respektive socken. Rooth tar också upp stridigheter mellan grupper från olika de
lar av samma socken.1'’ Både Salomonsson och Roth menar att den lokala iden
titeten kan vara kopplad till ännu mindre territorier än en socken/kommun, ex
empelvis en större eller mindre by. Det sistnämnda kan exempelvis vara av sär
skilt intresse vid frågan om att eventuellt genomföra en kommundelning. Detta 
skedde som bekant mellan Sävar och Hölmön 1925.

Konstruktionen av den lokala identiteten behandlas av ekonomhistorikem 
Inger Jonsson. Hon menar att varierande lokala förutsättningar är en grund för 
konstruktionen av lokala identiteter. Två faktorer anses vara centrala för att skilja 
på olika områden. Det handlar dels om näringsstruktur, dels om olika former för

165 Wångmar 2005 s 164 och Wångmar 2006 s 270-276.
166 Salomonsson 1994 s 103f.
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att organisera produktionen. Andra tänkbara faktorer är fysisk miljö och kulturel
la traditioner. I konstruktionen av den lokala identiteten deltar inte bara den loka
la befolkningen. Det är även ett projekt för människor utanför området. Detta 
anknyter till resonemanget om självsyn och omvärldsuppfattning. Skapandet av 
lokala identiteter innebär därmed komplexa processer. Jonsson framhåller att det 
inte finns några givna samband mellan faktorerna vid konstruktionen av den lo
kala identiteten.168

Den isländske statsvetaren Grétar Thor Eythörsson använder en till lokal iden
titet snarlik benämning, lokal identifikation, vid sina studier av kommunala 
sammanläggningar på Island. Eythörsson definierar lokal identifikation som hur 
starkt individen identifierar sig med den egna kommunen. Detta anses ha med 
känslomässiga förhållanden att göra och handlar om en stark anknytning på 
grund av sociala rötter. Vid en internationell studie framkom att den isländska 
befolkningen hade en något svagare lokal identifikation än vad som var fallet i 
de övriga nordiska länderna. Det visade sig samtidigt att den lokala identifikatio
nen steg ju mindre kommunen var. Störst lokal identifikation fanns i de minsta 
kommunerna, vilka skulle riskera att förlora sin självständighet om det skulle 
genomföras kommunsammanläggningar.169 * 171

Genus och makt
Att anlägga ett genusperspektiv på demokrati och politik kan innebära en analys 
av om kvinnor och män har samma rättigheter och möjligheter att delta i politiskt 
arbete på alla nivåer, men också om de verkligen deltar och är närvarande i be
slutsprocessens alla faser.1 0 När det gäller makt och genus/kön kan även en mer 
allmän diskussion om maktbegreppet vara aktuell. Makt kan ses som en av 
många sociala relationer som genomgår fortlöpande förändringar. Vidare är 
makten kopplad till specifika sociala miljöer/kontexter. Makt kan bl.a. ses som 
en öppen maktkamp eller en motsättning där de grundläggande värdena är inter
naliserede, vilket gör att maktutövningen godtas utan protester.1'1 Studier av 
makt kan även innebära en fokusering på vilka som deltar i det politiska arbetet, 
vilka som går segrande ur politiska strider och därmed lyckas driva igenom sin 
vilja i beslutsfattandet samt vilka som istället står på den förlorande sidan. Makt 
ses som en aktiv handling. Problemet med detta är att de som inte deltar i det po
litiska livet helt faller utanför undersökningarna. Det motiverar att vissa gruppers 
eventuella passivitet studeras särskilt. Vidare kan det vara av vikt att undersöka 
vilka frågor som blir föremål för politiska beslut, benämnt makten över den poli
tiska dagordningen.172

Maktförhållandet mellan könen kan sålunda ses som en specifik maktrelation. 
För att förklara förhållandet har begreppet genussystem lanserats av historikern
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Yvonne Hirdman, men med viss influens av den amerikanska genushistorikem 
Joan Scott. Systemet tar sig uttryck i och skapas genom isärhållanden och hierar
kier, vilka båda kan sägas vara maktskapande. Isärhållandet mellan män och 
kvinnor ger upphov till genuskontrakt, som innehåller föreställningar om hur 
mannen och kvinnan skall vara, där mannen utgör en norm för agerandet. Ge
nuskontrakten genomgår förändringar över tid, men är i vissa avseenden förvån
ansvärt stabila.173 Det är tänkbart att anknyta de kvinnliga politikernas eventuella 
koppling till mjuka frågor (framförallt sociala frågor och skol-/utbildningsfrågor) 
i politiken till sådana föreställningar.

Den engelska statsvetaren Anne Philips har behandlat kvinnors frånvaro i de 
politiska beslutsorganen. Hon ser denna frånvaro som ett demokratiskt problem 
eller rent av ett demokratiskt underskott. I likhet med Arend Lijphart anser hon 
att ett majoritetsstyre är både odemokratiskt och rent av farligt, då minoriteten 
riskerar att känna sig exkluderad och i förlängningen förlora sin lojalitet till sy
stemet/institutionerna. I anslutning till detta har hon lanserat en teoretisk ansats 
som benämns närvarons politik. Huvudtesen är att politikens sakliga innehåll 
(substans) påverkas av vilka individer som är med och fattar beslut. Det finns 
nämligen en risk att de politiska besluten inte är representativa för folkmajorite
tens åsikter om vissa grupper av medborgare, exempelvis kvinnor, inte finns när
varande i den formella beslutsprocessen. Detta kan ta sig uttryck i att vissa frågor 
aldrig kommer upp på den politiska dagordningen. Det kan antingen bero på att 
det helt saknas politiker som särskilt företräder dessa värderingar (egenskaper) 
eller att grupperingen är i en sådan hopplös minoritet i den beslutande försam
lingen att den inte ens finner det lönt att försöka initiera frågan. På samma sätt 
kan det ta sig uttryck i att det inte görs några invändningar mot framlagda för
slag, trots att de uppfattas som synnerligen negativa. Om fler grupper av indivi
der är involverade i den politiska beslutsprocessen är det större förutsättningar att 
besluten har förankring hos befolkningen och att det inte finns något större de
mokratiskt underskott. Idealet är sålunda att de beslutande församlingarna så 
långt som möjligt skall vara en direkt avspegling av de röstberättigade. Det gäller 
alltså en proportionell sammansättning, även om denna självklart inte kan drivas 
hur långt som helst till en rad olika mänskliga egenskaper, intressen och sub
jektspositioner.174

Ett sätt att nå en bättre proportionell sammansättning kan, enligt Philips, vara 
att införa formell kvotering i form av lagar och förordningar till olika offentliga 
uppdrag, exempelvis utifrån kategorin kön. Detta stöter emellertid på uppenbara 
svårigheter i länder som har ett valsystem som innebär majoritetsval i enmans
valkretsar, vilket tillämpas i exempelvis Storbritannien. En kvotering skulle då 
inskränka väljarnas suveränitet i de lokala valkretsarna. En mer informell ord
ning är att politiska partier inför en intern kvoteringsmodeil som inte har någon 
förankring i formella regelverk, vilket i sin tur kan påverka andra partier till ef
terföljd. Vid en analys av hur styrkeförhållandena ser ut i en beslutande försam
ling är det inte tillräckligt att undersöka mandatfördelningen mellan olika poli- 175
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tiska partier och olika geografiska områden. Fördelningen mellan antalet män 
och kvinnor i den beslutande församlingen måste också beaktas som en variabel 
när styrkeförhållandena skall analyseras.175

Faktorer som kan påverka den kvinnliga representationen i positiv riktning är 
bl.a. hur stor andel av kvinnorna som finns på arbetsmarknaden, kvinnors ge
nomsnittliga utbildningsnivå i relation till männens utbildningsnivå och vilket 
valsystem som tillämpas i ett land. En hög andel yrkesarbetande kvinnor med en 
utbildningsnivå som åtminstone ligger jämsides med männen samt förekomsten 
av ett proportionellt valsystem kan ha positiv inverkan på andelen kvinnliga le
damöter i beslutande församlingar.1 6

Sammanfattning
Denna sammanfattning har två funktioner, dels att mycket kort summera de teo
retiska utgångspunkterna, dels att mer ingående diskutera kopplingen mellan 
mina frågeställningar och de teoretiska utgångspunkterna. De teoretiska utgångs
punkterna har i flertalet fall en begreppsmässig inriktning. Det gäller i princip för 
sex av de sju utgångspunkterna, nämligen konflikt och konsensus, implemente
ring, politisk kultur, praxis, lokal identitet samt genus och makt. Undantaget är 
sålunda relationen mellan stat och kommun, där det förekommer ett antal olika 
analysmodeller. Det är därför knappast någon tillfällighet att detta moment har 
fått det volymmässigt största utrymmet i föreliggande kapitel.

De teoretiska utgångspunkternas koppling till studiens frågeställningar är en
ligt följande. Relationen mellan stat och kommun gäller för det första en allmän 
inriktning om vilken självstyrelse som just Fiolmöns kommun kunde utöva i rela
tion till statliga organ med tanke på det låga invånarantalet och den svaga eko
nomiska bärkraften. Mina frågor är om relationen mellan stat och kommun hade 
en speciell karaktär och i vilken utsträckning som Fiolmöns kommun var kapabla 
att implementera nationell lagstiftning på ett godtagbart sätt. För det andra finns 
det analysmodeller inom ramen för temat relationen mellan stat och kommun 
som behandlar förändringar av den kommunala indelningen utifrån begreppen 
centralisering och decentralisering. Andra modeller analyserar den kommunala 
självstyrelsen i relation till staten, vilket har intresse i en kommun med låg folk
mängd och svag ekonomisk bärkraft.

Begreppen konflikt och konsensus har en direkt koppling till min fråga om ba
lansen mellan konflikt och konsensus i kommunalpolitiken på Fiolmön. Studien 
av balansen mellan konflikt och konsensus i den kommunala politiken, både un
der kommunalstämmans och fullmäktiges epoker, ligger också till grund för min 
fråga om det förekom någon särpräglad politisk kultur i kommunen.

Här blir det sålunda en självklar anknytning till min teoretiska utgångspunkt 
om politisk kultur. Den teoretiska utgångspunkten implementering finns med för 
att kunna besvara min frågeställning om hur väl, både tidsmässigt och kvalitativt,

175 Phillips 2008 s 74ft'ooh I93IT.
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som Holmöns kommun kunde implementere nationella regelverk i form av lagar 
och förordningar, men även vilket intresse och förmåga kommunen hade att infö
ra icke obligatoriska åtaganden. Det är självklart av särskilt intresse i vilken ut
sträckning som bristen på tillräckliga kommunalekonomiska resurser utgjorde en 
svårighet för Holmöns kommun att kunna införa olika statliga regelverk.

Praxis som teoretisk utgångspunkt korresponderar med två av mina frågor. 
För det första om det fanns någon särskild praxis vid fördelningen av de kom
munala förtroendeuppdragen, till exempel att en befattningshavare regelmässigt 
valdes till ordförande i ett visst kommunalt organ samt återkommande totala eller 
partiella personalunioner mellan olika kommunala organ. Praxis kan även gälla 
könsfördelningen i styrelser och nämnder efter det att lagstiftningen inte längre 
angav någon formell kvotering. För det andra frågan om Holmöns kommun hade 
någon organisatorisk praxis som egentligen inte var förenlig med vad som an
gavs i de nationella regelverken för vilka politiskt valda styrelser och nämnder 
en kommun måste ha.

Teorimonientet genus och makt har sin grund i min frågeställning om köns
fördelningen bland kommunens förtroendevalda sett ur ett makt- och inflytande
perspektiv. Här blir kopplingen till teorin om närvarons politik av relevans ge
nom att även studera politikens innehåll ur ett könsperspektiv. Detta blir konkret 
genom frågan om könsfördelningens betydelse utifrån ett makt- och inflytande
perspektiv (påverkan på förd politik).

Slutligen har den teoretiska utgångspunkten lokal identitet en ganska given 
anknytning till frågeställningen om det var den lokala identiteten eller den geo
grafiska belägenheten som var den viktigaste förklaringen till att Holmöns kom
munen inte genomförde någon frivillig kommunsammanläggning i ett tidigare 
skede, exempelvis under början eller mitten av 1960-talet.



4. METOD

Boken innehåller ett ganska rikt mått av kvantitativ metod, både när det gäller 
det kommunalpolitiska temat och temat om den kommunala verksamhetens ut
veckling. Det kommunalpolitiska temat kan lätt kvantifieras genom att studera 
hur många individer som innehade kommunala förtroendeuppdrag och vilken 
könsfördelning det fanns bland dessa personer. Studier av den kommunala verk
samheten kan också utan svårighet kvantifieras, t.ex. fördelning mellan driftsut
gifter och kapitalutgifter respektive utgiftsfördelning mellan olika kommunala 
verksamhetsområden. Denna kvantitativa metodologiska inriktning har närmast 
blivit en regel i min forskning i betydelsen monografier.

Liksom i min doktorsavhandling och mina följande monografier har jag även i 
föreliggande bok valt att göra kvantifieringen på en ganska okomplicerad nivå i 
form av tabeller som endast innehåller två dimensioner.1 Avsikten är precis 
som tidigare att studien skall vara begriplig och tillgänglig för läsare inom histo
rieämnet. Bland historiker är det trots allt ganska ovanligt med kunskaper i re
gressionsanalys och andra likartade statistiska beräkningsmetoder, även om det 
förekommer i något enstaka fall även där.1 8

Självklart finns det även kvalitativa moment i föreliggande undersökning. Det 
gäller i synnerhet den ganska ingående genomgången av den lagstiftning som re
glerade kommunala ansvarsområdena, till exempel fattigvården/socialvården, 
hälsovården och brandförsvaret. På det lokala planet handlar det om att göra en 
kvalitativ värdering av vilka kommunala förtroendeuppdrag som kan betecknas 
som tunga, exempelvis att vara ledamot eller ordförande i kommunalnämnden/ 
kommunstyrelsen, kontra långt mindre tunga som att vara ledamot i uttagnings- 
nämnden. Att bedöma den kommunala verksamhetens kvalitet behöver inte vara 
liktydigt med hur mycket pengar som verksamheten kostar i en enbart kvantitativ 
studie, även om detta kan ge mycket tydliga indikationer. Det kan också baseras 
på vilka synpunkter som statliga tillsynsmyndigheter har angett efter inspektio
ner/tillsyn eller att statliga organ vägrar att godkänna kommunala beslut i de fall 
som underställning krävs. Andra alternativ är att kommuninvånarna framför kla
gomål i skrivelser till kommunala organ eller att massmedia lyfter fram brister i 
offentlighetens ljus och därmed kan skapa opinion i en speciell riktning.

Undersökningen av Holmöns kommun är visserligen en fallstudie, men trots 
det finns del en del komparativa moment i undersökningen. Syftet är självkart att 
Hölmön inte bara skall vara en isolerad företeelse utan även kunna relateras till 
en allmän svensk kontext, men också till ett internationellt, företrädesvis nor
diskt, perspektiv. Detta sker framförallt i kapitel I I, som är nationellt, men också 
i den internationella komparationen i det tolfte kapitlet. Dessa komparationer 
görs emellertid inte bara i det geografiska rummet, utan också över tid. för Sve
riges del så långt som från 1860-talet till 2000-talet. Det innebär alltså att det 177 *
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även sker en uppföljning av förekomsten av till folkmängden små kommuner 
fram till nutid, alltså 2007/2008.

Valet av fallstudiekommun
Utgångspunkten för studien är att studera den kommun som hade allra lägst 
folkmängd av landets samtliga kommuner i en djup-/fallstudie. För tidsperioden 
1952-1973 är det helt oproblematiskt eftersom Hölmön hade det klart lägsta in
vånarantalet under denna period. Däremot fanns det ett relativt stort antal kom
muner med lägre folkmängd än Hölmön till och med 1951. Dessa fanns framför
allt i mellersta och södra Sverige, medan de var mycket fåtaliga i landets norra 
delar.179 Ett alternativ hade varit att välja en annan kommun för perioden före år 
1952. Ett sådant val hade också gjort det möjligt att följa utvecklingen tillbaka 
till år 1863, vilket inte är möjligt med Hölmön, eftersom ön blev egen kommun 
först år 1925. En fallstudie med en kommun per undersökningsperiod riskerar 
emellertid att bli onödigt rörig och därför inte tillräckligt distinkt. Ett annat motiv 
till att nöja sig med Hölmön är att samhällsutvecklingen, framförallt utbyggna
den av välfärdsstaten på lokal nivå, gradvis skruvade upp kraven på landets 
kommuner. Med största sannolikhet var det mer problematiskt att vara en kom
mun med riktigt låg folkmängd i början på 1970-talet än på 1940-talet när det 
togs beslut om att förändra den kommunala indelningen.

Källmaterialet
Den dominerande delen av undersökningens ganska omfattande källmaterial ut
görs av offentligt källmaterial, både i form av otryckt och tryckt material, men 
där det förstnämnda överväger.

Det otryckta källmaterialet kommer i huvudsak från de kommunala organen i 
Holmöns kommun. Det gäller främst en fullständig genomgång av protokollen 
från kommunalstämman och kommunab/kommunfulImäktige. I viss utsträckning 
har också protokollen från kommunens styrelser och nämnder kommit till an
vändning. Kommunala protokoll, företrädesvis fullmäktigeprotokoll, har även 
excerperats från några kommuner som hade en folkmängd och en geografisk be
lägenhet som i viss utsträckning påminde om Hölmön. Här gäller det dock nästan 
bara beslut i kommunala indelningsfrågor samt valen till styrelser och nämnder 
under en mandatperiod. Det otryckta källmaterialet består vidare av handlingar 
(konseljakter) från Riksarkivet. Även här handlar det nästan uteslutande om 
kommunala indelningsfrågor. Det gäller ärenden som direkt berör Holmöns 
kommuns indelningsstatus. Det som är specifikt för Hölmön är beslutet från 
1923 som gjorde Hölmön till en egen kommun genom en delning av Sävars 
kommun. Utöver materialet från Riksarkivet har också material hämtats från

179 Årsbok för Sveriges kommuner 1925 1973.



kammarkollegiets arkiv, men detta material finns egentligen till största delen 
även tillgängligt i Riksarkivet.

Det tryckta materialet har tre huvudsakliga inriktningar. En del handlar om 
statligt material i form av lagar och förordningar ur Svensk Författningssamling. 
I något mer begränsad utsträckning förekommer även statliga utredningar och 
riksdagstryck, i huvudsak som förarbeten till de regelverk som har tagits direkt 
ur Svensk Författningssamling. Det kommer främst till användning i det femte 
kapitlet som rör lagar och annan övergripande utveckling i kommunsektorn. Syf
tet är här att ge en bred kommunhistorisk kontext for undersökningsperioden 
1925' 1973, vilken måste ses som omdanande för de svenska kommunerna.

En annan betydelsefull del av det tryckta källmaterialet är det offentliga stati
stikmaterialet. Det gäller befolkningsstatistik med tillhörande uppgifter om invå
narnas yrken, jordbruksstatistik, valstatistik, uppgifter om den kommunala eko
nomin. bl.a. om skattesatsen och fördelningen av utgifterna och inkomsterna på 
olika poster, samt statistik om fattigvården/socialvården.

Till det tryckta materialet hör även tidningsmaterial, som alltså är en av fa käl
lor som inte utgör ett offentligt material. Pressundersökningen begränsas dock 
till den lokalpress som gavs ut i Umeå. med de södra delarna av Västerbottens 
län som spridningsområdet, och som därmed skötte nyhetsbevakningen för Hol- 
möns räkning. Det gäller Västerboltens-Kuriren (frisinnad) och Västerbottens 
Folkblad (s). Studien av tidningarna sker punktvis och den styrs nästan helt av 
det otryckta källmaterialet från Holmöns kommun. Med detta menas att den ut
går från händelser/beslut som finns dokumenterade i kommunala protokoll från 
Hölmön. Det finns främst två avsikter med detta tillvägagångssätt, dels att even
tuellt kunna få fler nyanser på besluten utöver vad de formella protokollen anger, 
dels att studera vilket intresse som lokalpressen ägnade en liten och ganska geo
grafiskt isolerad kommun som Hölmön. Studier av tidningsmaterial kan också 
vara ett substitut i de fall som det finns luckor i det kommunala källmaterialet, 
men så har inte varit fallet när det gäller Holmöns kommuns högsta beslutande 
organ.

Då källmaterialet till stor del utgörs av offentligt tryck får tillförlitligheten ge
nerellt betecknas som förhållandevis hög, både på det statliga och det kommuna
la området. Det statliga materialet anses dock ha vissa brister i äldre tider. Det 
gäller bl.a. materialet som behandlar kommunernas fattigvård och finanser under 
perioden 1874 -1900, där skiftande metoder skall ha använts vid statistikredovis
ningen.11'" I föreliggande studie har denna statistik använts i bakgrundsteckning- 
en av I lolmön som återfinns i det sjätte kapitlet. Det har dock inte dragits några 
långtgående slutsatser utifrån dessa siffror. Holmöns kommuns ekonomiska re
dovisning under perioden 1925-1973 har kunnat kontrolleras utifrån flera olika 
källor såsom kommunalnämndens huvudbok, inrapporterade siffror till SCB 
samt ur det offentliga trycket. Trots dessa garderingar går det inte att se alla siff
ror som huggna i sten. men felkällorna har rimligen begränsats så mycket som 
det är möjligt. IS

IS" Sundin I WO s 58



Ett annat problem som ibland kan uppstå är att framförallt kommunala hand
lingar i form av protokoll är knapphändiga med information från det högsta be
slutande organet. För Holmöns kommun gäller detta i synnerhet under perioden 
med fullmäktige åren 1955-1973. Det har nämligen inte funnits något krav på att 
föra så kallade diskussionsprotokoll, där innehållet i varje inlägg från ledamöter
na protokollförs. Det har bara funnits krav på att föra protokoll över framlagda 
förslag, genomförda omröstningar och de beslut som fattats. Utifrån mina egna 
breda erfarenheter av kommunala protokoll finns problem när det gäller yrkan
den och omröstningar. Det gäller i synnerhet att det inte framgår hur de enskilda 
ledamöterna röstade i samband med omröstningar. Däremot är det sällsynt att 
röstsiffrorna inte anges. Utan uppgifter om hur de olika ledamöterna har röstat 
går det inte att analysera omröstningen i någon nämnvärd grad. Intressanta kon
fliktdimensioner att undersöka är parti, kön och bostadsort. För Holmöns kom
mun blir detta bara delvis tillämpbart av två skäl. För det första förekom bara 
konkurrerande listor vid det första valet till fullmäktige 1954 och dessutom var 
det inte fråga om några partier med motsvarighet i rikspolitiken. Vid valen till 
fullmäktige 1958- 1970 förekom det bara en samlingslista, alltså ett kommunal
val utan listkonkurrens.181 182 För det andra var utrymmet för geografiskt betingade 
konflikter i kommunen begränsat. Det hängde samman med att kommunens be
folkning nästan helt var koncentrerad till den norra huvudön i ögruppen, där be
byggelsen i huvudsak var belägen i nära anslutning till kyrkan på öns norra del.

Frånvaron av regelrätta politiska partier har ur forskningssynpunkt en viss 
fördel. Det uppstår nämligen inte några problem med att identifiera de förtroen
devaldas partitillhörighet vid en tidpunkt då det var sällsynt att sådana uppgifter 
skrevs ut i protokollen vid valen av styrelser och nämnder. Enda undantaget var 
de personer som var ledamöter av stads-/kommunalful!mäktige, där det fanns 
sammanräkningsprotokoll med angiven partitillhörighet.18’

Intervjuer
Intervjuernas funktion i studien är att komplettera, tydliggöra och ytterligare för
klara det skriftliga källmaterialet. Det senare utgör den primära utgångspunkten i 
studien. Därför blir inte behovet av att finna representativa intervjupersoner lika 
viktigt som när intervjuerna är den huvudsakliga utgångspunkten i arbetet. Be
hovet av representativitet kan även variera inom ramen för mina intervjuer. Det 
bör finnas en viss gradskillnad mellan att vid en intervju få rena sakupplysningar 
kontra uppgifter om bakomliggande motiv till och överväganden inför ett beslut. 
Ett exempel på en fråga av mer ingående art är varför det inte togs några initiativ 
till en frivillig kommunsammanläggning redan under 1960-talet. Genom att in
tervjuerna bara har haft till uppgift att vara ett mindre komplement till det skrift
liga materialet har det inte varit aktuellt att ha någon form av standardiserad in
tervjuguide. Istället har det konkreta behovet av ytterligare information i det en

181 Kommunala valen 1954-1966 och Allmänna valen 1970, de! 2.
182 Wångmar 2006 s 65ff.



skilda fallet varit av avgörande betydelse. Intervjuerna finns redovisade i refe
rensförteckningen. Där anges vilken funktion som intervjupersonen har haft i 
kommunen och på vilken dag som intervjun genomförts.

Sammanfattning
Studiens metodologiska inriktning far ses som tämligen kvantitativ, vilket främst 
hänger samman med att det i vissa avseenden är en totalundersökning av en näs
tan 50 år lång undersökningsperiod. Undersökningen bygger på ett tämligen om
fattande källmaterial som till största delen består av offentligt källmaterial i olika 
former. Närmare bestämt är det framförallt material från statliga och kommunala 
organ som har använts. Vidare har tidningsmaterial använts i klart begränsad ut
sträckning. Undersökningens källmaterial får generellt sett sägas ha förhållande
vis hög tillförlitlighet, då det till stor del handlar om offentligt källmaterial. Ut
över användningen av det stora skriftliga källmaterialet har även intervjuer ge
nomförts. Ett syfte med dessa har varit att fa fram kompletterande fakta och för
klaringar till det skriftliga källmaterialet. Det skriftliga materialet utgör hela ti
den den primära utgångspunkten för studien.



5. LAGSTIFTNING OCH 
KOMMUNAL UTVECKLING 

1925-1973

I föreliggande kapitel görs det en relativt bred framställning om hur landets 
kommuner utvecklades under den tidsperiod som Hölmön var egen kommun. 
Särskild vikt läggs vid den lagstiftning som gällde inom de kommunala ansvars
områdena. Därutöver behandlas andra viktiga utvecklingslinjer såsom partipoliti
seringen, kvinnornas deltagande i den kommunala politiken, expansionen av den 
kommunala verksamheten och indelningsreformerna.

Övergripande regelverk
För kommunerna skedde det 1919 viktiga ändringar av kommunallagstiftningen 
(lagarna om kommunalstyrelse i stad respektive kommunalstyrelse på landet), 
dels en demokratisering, dels en partiell övergång till representativ demokrati 
genom införandet av fullmäktige i knappt 40 procent av dessa kommuner. Alla 
kommuner med över 1500 invånare måste ha fullmäktige. Det fanns 870 sådana 
kommuner. Därutöver var det 67 kommuner som inrättade kommunalfullmäktige 
på frivillig väg. Kommunalstämma kvarstod som beslutande organ i 1469 kom
muner. Däremot var alla landskommuner tvungna att ha en kommunalnämnd, 
med beredande, verkställande och framförallt ekonomiskt förvaltande uppgifter. 
Detta organ måste ha minst fem ledamöter. Under åren 1919— 1934 skedde en 
begränsad ökning av antalet köpingar och landskommuner med fullmäktige, till 
följd av att fler kommuner införde fullmäktige på frivillig väg. År 1934 hade 
1141 köpingar och landskommuner fullmäktige. Lagen om kommunalstyrelse på 
landet förändrades vid 1938 års val, så att alla kommuner med över 700 invånare 
måste ha fullmäktige, vilket medförde att fullmäktige fanns i 1670 kommuner. 
Vid kommunalvalet 1946, som var det sista med den gamla kommunindelningen, 
hade 1723 köpingar och landskommuner fullmäktige. Enbart kommunalstämma 
fanns i 662 kommuner. Vid valet till storkommunerna 1950 hade alla kommuner 
utom Hölmön fullmäktige. Hölmön hade under 700 invånare och valde att inte 
ha fullmäktige. Genom tillkomsten av den nya kommunallagen 1953, som trädde 
i kraft år 1955, blev fullmäktige obligatoriskt i samtliga kommuner. Denna lag 
var gemensam för alla kommuner och ersatte de särskilda lagarna för städer re



spektive köpings-/landskommuner som gällt sedan 1930. Den representativa de
mokratin hade fatt fullt genomslag i kommunerna.18'

Den långsiktiga utvecklingen i fråga om fördelningen mellan fullmäktige och 
kommunalstämma i köpingskomniuner och landskommuner under tidsperioden 
1919-1954 framgår av följande tabell.

Tabell I Fördelningen mellan fullmäktige och stämma i köpingar och 
landskommuner 1919-1954

År Fullmäktige Stämma Totalt

1919
Obligatoriskt

870
Frivilligt

67
Summa

937 1469 2406
1922 889 1 17 1006 1398 2404
1926 887 147 1034 1377 241 1
1930 873 192 1065 1354 2419
1934 867 274 1 141 1273 2414
1938 1617 53 1670 739 2409
1942 1576 135 171 1 688 2399
1946 1524 199 1723 662 2385
1950 902 0 902 1 903
1954 904 0 904 0 904

Källa: Kommunala valen I9I9-I()54.

Bland de kommuner som hade fullmäktige var det inte ovanligt att valet skedde 
med en enda lista, en så kallad samlingslista, där partierna, i den mån det fanns 
partibildningar i kommunen, gjorde upp om hur platserna skulle fördelas. Vid 
valet år 1919 var det 278 kommuner där alla ledamöter i fullmäktige valdes in på 
samma lista. År 1934 hade denna siffra sjunkit till 93 kommuner. Genom de änd
rade reglerna för att införa fullmäktige vid valet 1938 steg siffran kraftigt till 235 
kommuner. I 1946 års val var det 169 kommuner där en lista tog samtliga man
dat i fullmäktige. Storkommunreformen år 1952 innebar i stort sett slutet för 
samlingslistorna. Kommunalvalet 1950 innehöll sådana listor i tre kommuner. I 
1954 års kommunala val fanns ingen kommun med enbart samlingslista. De 
återkom i tre kommuner 1958, men i två av de tre fallen handlade det om extra 
val till följd av att det ordinarie valet hade överklagats. Det var bara i Holmöns 
kommun som en samlingslista användes redan vid det första tillfallet.184

Vid 1954 års kommunalval hade den nya kommunallagen börjat tillämpas. 
Lagen innebar inga förändringar gällande rösträttsbestämmelserna. En inte ovik
tig nyordning var att metoden att fördela mandaten hade ändrats till den jämkade

ls! SFS 1918:1026. SFS 1930:251. SFS 1930:252. SFS 1938:108. SFS 1953:753, SOU 1952:14. 
Kommunala valen 1919-1954. Olsson och Kaijser 1954. Östberg 1996 s 621Y, Bäck 2000 s 86f och 
Aronsson 2001 s 37ΓΓ.

m Kommunala valen 1919-1966. Allmänna valen 1970-1973. Ivarsson 1988 s I4f, 83f och Arons
son 2001 s 41 IT



iiddatalsmetoden. Denna metod innebar att partiernas röstetal skulle divideras 
med 1,4, 3, 5, 7, 9. 11, 13 osv. Vidare hade lagstiftningen förändrats så att det 
inte längre var möjligt att ha så kallade kartellbildningar, där partibeteckningen 
bara delvis var identisk, vilket framförallt hade förekommit som ett samarbete 
mellan de borgerliga partierna. Från 1954 måste hela partibeteckningen vara 
gemensam. En annan nyhet var de enhetliga reglerna för antalet fullmäktigele
damöter och indelningen i valkretsar, vilka gällde i alla kommuner. För köpingar 
och landskommuner hade regelverket tidigare angivet att det lägsta antalet leda
möter var 15, medan det högsta möjliga var 40.18' Lagstiftarna hade överfört de 
tidigare reglerna för städerna. Bestämmelserna hade följande utformning.

Tabell 2 Regler for antalet ledamöter i fullmäktige 1954

Folkmängd Antal ledamöter
0-2000 15-30
2000-5000 20-35
5000-20 000 25-40
20 000-40 000 35-50
40 000- 45-60

Källa: SFS 1953:753 och Kommunala valen 1954.

Antalet mandat i fullmäktige i köpingar och landskommuner varierade 1954 mel
lan 15 och 40. Det var främst folkrika landskommuner som hade 40 ledamöter.185 186 
Kommunalvalet år 1958 genomfördes med i stort sett samma regelverk som år 
1954.187 Även vid 1962 års kommunalval behölls de regler som hade tillämpats 
första gången 1954.188 Kommunalvalet 1966 genomfördes med ett ändrat regel
verk. Rösträttsåldern hade sänkts så att personen skulle ha fyllt 20 år under året 
före valet. Tidigare hade gränsen varit 21 år. De övriga ändringarna berodde på 
att kommunblocksreformens sammanläggningar hade kommit i gång. Antalet le
damöter i fullmäktige i köpingar och landskommuner varierade mellan 15 och 
45.189

Valet år 1970 var det första med gemensam valdag till riksdag, landsting och 
kommun. Det var premiär för den enhetliga kommunbeteckningen, vilket innebar 
att alla kommuner valde kommunfullmäktige. Begreppen stadsfullmäktige och 
kommunalfullmäktige upphörde därmed. Rösträttsåldern sänktes ytterligare och 
kravet var nu att ha fyllt 19 år under föregående år. För att få rösta 1970 skulle 
personen vara född senast den 31/12 1950. Övriga lagändringar hängde samman 
med kommunblocksreformen och övergången till enhetlig kommunbeteckning.

185 SFS 1948:286 och Kommunala valen 1950 s 54*.
186 SFS 1953:753, SFS 1954:79 och Kommunala valen 1954 s 28*ff och 40**ff.
187 Kommunala valen 1958 s 25*ff och 31 *ff.
188 Kommunala valen 1962.
189 SFS 1965:604, SFS 1965:750 och Kommunala valen 1966.



Följande gränser gällde för antalet ledamöter i fullmäktige, med undantag för 
kommuner som skulle beröras av indelningsändringar vid följande val ( 1973):

Tabell 3 Regler lör antalet ledamöter i kommunfullmäktige 1970

Folkmängd Antal ledamöter
0-20 000 Minst 3 1
20001-40 000 Minst 41
40 001-60 000 Minst 5 1
60 001 - Minst 61

Källa: SFS 1969:765.

För kommuner som skulle beröras av ändrad kommunal indelning vid valet år 
1973 var det ännu vid 1970 års val möjligt att välja ett jämnt antal ledamöter. 
Det handlade sålunda om övergångsbestämmelser. Det var totalt 54 kommuner 
som valde att behålla ett jämnt antal ledamöter. Dessa kommuner hade i allmän
het låg folkmängd. Antalet ledamöter i fullmäktigeförsamlingarna var som lägst 
17 och som högst 101. F,n annan nyhet var att kommunerna tick möjlighet att 
välja suppleanter, vilket dock inte var obligatoriskt.1

Två andra obligatoriska kommunala ansvarsområden av mer övergripande ka
raktär var dels valnämndernas arbete, dels överförmyndarverksamheten. Be
stämmelserna om valnämnden fanns i vallagen och den kommunala vallagen. 
Uppgiften var att administrera allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. 
Det var obligatoriskt för alla kommuner att ha minst en valnämnd. Dessa nämn
der skulle ha fem ledamöter. Ordföranden utsågs av länsstyrelsen, medan de öv
riga fy ra valdes av kommunens högsta beslutande organ. Valet skulle ske årli
gen. Fram till 1972 utsåg länsstyrelsen ordföranden i valnämnden. Därefter fick 
kommunens fullmäktige fria händer att välja hela valnämnden. Det innebar att 
llolmöns kommun hade denna rätt under det allra sista året som egen kom
mun.1’1 Reglerna om överförmyndare fanns i föräldrabalken. I uppdraget ingick 
att utöva kontroll och tillsyn över förmyndares, förvaltares och god mans arbete. 
Fn kommun kunde vara uppdelad på flera överförmyndardistrikt, vilka hade var 
sin ordinarie överförmyndare.1”

Social-, nykterhets- och barnavård
En ny och mer human fattigvårdslagstiftning hade införts år 1918. Kommunernas 
skyldigheter att lämna obligatorisk fattighjälp utvidgades på flera sätt. Föränd
ringarna innebar att kommunernas självstyre inom fattigvårdsområdet beskars 
betydIigt. samtidigt som de hjälpbehövande personernas rättigheter och rättssä-

SFS 1968:184. SFS 1969:765 och Allmänna valen 1970. 
SFS 1930:1,SO och SFS 1972:630 
SIS 1949:381.



kerhet utökades. Lagen föreskrev att landets kommuner måste ha en separat fat- 
tigvårdsstyrelse, med undantag för kommuner som bedrev fattigvården gemen
samt med en eller flera andra kommuner, benämnt fattigvårdssamhälle. Från 
1920 gavs det möjlighet att hilda kommunalförbund för fattigvården. Denna 
samarbetsform var vanligare än fattigvårdssamhällen. Minst en av styrelsens le
damöter skulle vara kvinna. Liksom tidigare föreskrevs att en distriktsindelning 
av kommunen borde genomföras om inte verksamheten var begränsad. Ansvaret 
för varje sådant distrikt skulle ligga på en av fattigvårdsstyrelsens ledamöter. Vi
dare öppnade lagen för kommunerna att anställa tjänstemän för att biträda politi
kerna.1"’ Motiveringen, från det föredragande statsrådet, till att det måste finnas 
minst en kvinnlig ledamot i fattigvårdsstyrelsen var följande:

Behovet av medverkan av kvinnliga krafter i fattigvårdsarbetet är allmänt 
erkänt. Därest man vill tillfullo utnyttja kvinnans erfarenhet och förmåga i 
avseende å den kommunala understödsverksamheten, kan detta ej ske på 
annat sätt än genom att plats beredes henne inom fattigvårdsstyrelsen. In
väljande av en för fattigvårdsarbetet skickad kvinna i styrelsen ligger där
för i samhällets intresse. Erfarenheterna ådagalägger emellertid, att kvin
nas inväljande ägt rum i ganska ringa utsträckning, och det torde därför 
vara lämpligt, att lagen på något sätt befordrar möjligheten av dylikt val. 
De farhågor, som uttalats beträffande svårigheterna att finna erforderligt 
antal lämpliga kvinnor för detta uppdrag, synes mig vara åtskilligt över
drivna, då det ju för uppdragets behöriga fullgörande huvudsakligen 
kommer an på sunt, praktiskt förstånd samt intresse och medkänsla för 
fattiga och lidande medmänniskor; och i vissa hänseenden, såsom beträf
fande erfarenhet i sjuk- och barnavård samt matlagning och dylikt äga ju 
kvinnorna i allmänhet större betingelser än männen för att göra nytta 
inom fattigvårdsstyrelsema. Det är visserligen möjligt, att de kvinnliga 
ledamöterna på en del håll till en början komma att vara något ovana vid 
de kommunala formerna, men denna olägenhet torde säkerligen i de flesta 
fall visa sig endast vara övergående.

På grund härav och då det icke synes finnas något annat lämpligt sätt 
att ernå målet än att föreskriva ovillkorligt inväljande av en kvinnlig le
damot och en kvinnlig suppleant.1"4

Under årtiondena efter 1918 skedde en viss uppdelning av fattigvården genom att 
barna- och ungdomsvården samt nykterhetsvården bröts ut som egna separata 
verksamheter. I fråga om nykterhetsvården fanns det möjlighet för kommunerna 
att istället för nykterhetsnämnd låta fattigvårdsstyrelsen utgöra nykterhetsnämnd. 
Det skedde främst i mindre landskommuner. En annan förändring var att staten 
påbörjade en utbyggnad av socialförsäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. 
Det bidrog till att belastningen på fattigvården minskade. Samtidigt blev kraven 193 194

193 Proposition 1918:135, SFS 1918:422, SOU 1945:38 s 48ff, Abrahamsson 1962 s 598fT, Rosén 
2002 s 165-185, Nilsson 2003 s 240fToch Rosén 2004 s 10 och 23ff.

194 Proposition 1918:135 s 106.



på den kommunala anstaltsvården, främst ålderdomshemmen, större.19' IJnder 
den ekonomiska krisen i början av 1930-talet skedde en ökning av andelen per
soner som fick någon form av fattigvård.199

Från och med 1957 ersattes 1918 års fattigvårdslag med en lag om socialhjälp. 
Benämningen fattigvård ersattes med socialvård. Fattigvårdsstyrelsen ändrade 
namn till socialnämnden, vilken fortsatt skulle vara en separat nämnd i alla 
kommuner. Systemet med rotar fanns kvar i modifierad form, då lagen gjorde det 
möjligt att dela upp kommunen i geografiska distrikt. Utmönstringen av ordet 
fattigvård får anses ha haft en viss symbolisk karaktär och markerade att nya 
vindar nu blåste i det svenska samhället. Syftet med socialhjälpen var framförallt 
förebyggande. Uppdelningen mellan obligatorisk och frivillig hjälp behölls. En 
utvidgning av grunderna för den obligatoriska socialhjälpen gällde personer som 
av hälsoskäl helt eller delvis borde undvika att förvärvsarbeta. Nära anhöriga till 
dem som fått socialhjälp blev inte längre pliktiga att svara för sådan ersättning. 
Möjligheterna för kommuner att i samverkan med andra kommuner driva ålder
domshem behölls. Kraven på ålderdomshemmens standard hade höjts. Länssty
relsens tillsynsansvar över kommunernas socialvård kvarstod. Besvär över beslu
ten skulle lämnas till länsstyrelsen.19

År 1968 gjordes ett tillägg till lagen och kommunernas socialnämnder blev 
skyldiga att se till att alla invånare fick en tillfredsställande omvårdnad.198 På det 
organisatoriska planet skedde en viktig förändring 1970, genom möjligheten att 
inrätta social centralnämnd. I praktiken började förändringen att tillämpas från 
årsskiftet 1970/1971, då en ny valperiod inleddes. Avsikten var att uppnå en 
ökad samordning mellan de olika grenarna av socialvården. Under valperioden 
1971-1973 var det främst kommuner som skulle läggas samman med andra 
kommuner år 1974 som behöll systemet med tre nämnder.199

År 1913 antogs en lag om behandling av alkoholister, som trädde i kraft 1916. 
En utgångspunkt for lagen var att missbruket av alkohol utgjorde en viktig orsak 
till arbetarbefolkningens sociala problem. Enligt lagen kunde personer med 
spritproblem tas in för tvångsmässig vård på anstalt om de utsatte sig själva eller 
omgivningen för fara eller inte uppfyllde sina försörjningsplikter, utan istället låg 
fattigvården till last. Syftet med lagen var framförallt att skydda samhället från 
missbrukarna. Nykterhetsnämnd skulle finnas i landets alla kommuner, men den 
behövde inte vara en särskild nämnd, utan kunde utgöras av fattigvårdsstyrelsen. 
År 1917 tillkom en ny förordning angående försäljning av rusdrycker. Enligt 
denna skulle nykterhetsnänmderna ha förteckningar över de personer som genom

lv’ Grönvvall. Holgersson och Nasenius 1991 s 17-43. Rosén 2002 s 177-185 och Nilsson 2003.
I lanberger 1997 s I39f och Rauhut 2002 s 24IÏ.
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spritmissbruk inte längre hade rätt att köpa rusdrycker.200 År 1931 tillkom en ny 
alkoholistlagstiltning. Den viktigaste ändringen var att behandlingsperspektivet 
fick ett större utrymme. De hjälpåtgärder som skulle vidtas, före en intagning på 
alkoholistanstalt, fick en tydligare utformning. Staten kunde i vissa fall stå för 
kostnaderna, men huvudsakligen förblev det ett kommunalt ansvar. Polisens an
mälningsskyldighet till kommunerna tick en mer entydig utformning. I fråga om 
kommunernas nykterhetsnämnder innebar inte lagen några förändringar. Om sär
skild nämnd tillsattes skulle minst en ledamot vara kvinna, på samma sätt som 
gällde för fattigvårdsstyreiserna.201

Förändringen av alkoholistlagen 1938 hade minst lika stor betydelse som den 
nya lagen från 1931. 1938 års lagändring innebar bl.a. att det inrättades särskilda 
länsnykterhetsnämnder i varje län. Inrättandet av dessa hade sin grund i att 
kommunerna från central nivå inte ansågs vara tillräckligt handlingskraftiga i ut
övandet av nykterhetsvården. Kommunerna, särskilt de mindre, levde inte upp 
till det ansvar som de var ålagda enligt lagstiftningen. Länsnykterhetsnämnderna 
skulle dels ha en övervakande uppgift över nykterhetsläget i länet, dels utöva till
syn över nykterhetsnämnderna. Kommunernas nykterhetsnämnder ålades att 
upprätta årliga berättelser över hur nykterhetsläget varit i kommunen och skicka 
dessa till länsnykterhetsnämnden. Socialstyrelsen och länsnykterhetsnämnderna 
fick utfärda direktiv till kommunerna. I varje kommunal nykterhetsnämnd hade 
länsnykterhetsnämnden att utse ett ombud, som skulle få della på mötena. Läns
nykterhetsnämnderna kunde begära hos regeringen att en kommun skulle inrätta 
en separat nykterhetsnämnd. Dessa förändringar av lagen innebar inskränkningar 
i den kommunala självstyrelsen på området.202

En ny lagstiftning tillkom 1954. Den trädde i kraft 1955 i samband med den 
stora omläggningen av den svenska alkoholpolitiken, som bl.a. innebar att mot
boken med tillhörande inköpsbegränsningar avskaffades. Beteckningen alkoho
listlag utbyttes mot lag om nykterhetsvård. I fråga om organisationen blev det i 
princip obligatoriskt med särskilt nykterhetsnämnd. Endast om kommunen hade 
en låg folkmängd eller om det på annat sätt fanns särskilda skäl kunde fattig- 
vårdsstyreisen vara nykterhetsnämnd. Regeringen kunde tvinga kommuner att 
välja en särskild nämnd om de inte gjorde det på eget initiativ. År 1948 hade 60 
procent av kommunerna haft särskild nykterhetsnämnd. Med få undantag var det 
kommuner med låg folkmängd som behöll det gamla systemet. Efter kommunre
formen hade 986 av 1037 kommuner särskild nykterhetsnämnd. "’

Ett mer enhetligt och detaljerat regelverk för barnavården infördes genom en 
ny barnavårdslag 1924, som trädde i kraft 1926. Bristen på samordning mellan 
olika organ hade tidigare upplevts som ett problem. Kommunernas och försam

200 SFS 1913:102, SFS 1917:340, SOU 1945:38 s 60 och 143 ff, Åman 1962 s 236IT, Holgersson 
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lingarnas insatser ansågs inte godtagbara. Alla kommuner måste välja en särskild 
barnavårdsnämnd som skulle ha ett samlat ansvar för barnavården. Kommuner 
med låg folkmängd kunde emellertid hos regeringen ansöka om befrielse från 
kravet på att tillsätta särskild nämnd. Då fick fattigvårdsstyrelsen vara barna
vårdsnämnd, förstärkt med präst och lärare. I barnavårdsnämnden måste ingå en 
ledamot ur fattigvårdsstyrelsen, en präst, en lärare eller folkskoleinspektör och 
en kvinna. Om det fanns möjlighet skulle en läkare ingå i nämnden. Ansvaret för 
fosterbarn utsträcktes till 16 års ålder. Lagen föreskrev att nämnderna utövade 
tillsyn över fosterhem och kunde omhänderta barn för skyddsuppfostran eller 
samhälIsvård. De omhändertaganden som inte godtogs av föräldrarna måste 
sanktioneras av länsstyrelsen. Tillsynen över den kommunala barnavården ut
övades av länsstyrelserna.2"4 I propositionen med förslaget till ny lag finns ingen 
särskild motivering till att minst en ledamot i nämnden måste vara kvinna.207

År 1934 genomgick lagen vissa förändringar och bytte namn till lag om sam
hällets barnavård och ungdomsvård. Nyordningen berodde bl.a. på att lagen i 
vissa avseenden utsträcktes till 21 års ålder. Ett nytt kriterium för ingripande 
gällde ungdomar i åldern 18 till 21 år som hade ett mindre lämpligt levnadssätt. 
När barnavårdsnämnden skulle behandla ärenden om personer i denna ålders
grupp skulle den benämnas ungdomsnämnd. Ansvaret för barn födda utom äk
tenskapet fanns kvar hos barnavårdsnämnderna. År 1937 fick nämnderna dessut
om hand om den lokala hanteringen av mödrahjälpen. Under perioden 1939— 
1952 tillkom flera lagar som hade till uppgift att försöka komma till rätta med 
kriminaliteten hos unga. En av dessa var lagen om åtalseftergift för personer un
der 18 år. Vid tillämpningen av lagen skulle barnavårdsnämnderna konsulteras. 
Den successiva utbyggnaden av socialförsäkringarna bidrog till att barnens situa
tion förbättrades, inte minst genom barnbidragen.2"''

Riksdagen antog år I960 en ny lagstiftning om barn- och ungdomsvård, men 
förändringarna i förhållande till det gamla regelverket var inte så omfattande. De 
olika skälen till tvångsmässiga ingripanden behölls huvudsakligen. Kravet på 
barnavårdsnämndens sammansättning försvann och kommunerna fick därmed i 
princip full frihet att välja ledamöter i nämnden. Dock stipulerades att juridisk 
kompetens skulle om möjligt vara företrädd i nämnden. En annan nyhet var att 
gränsen för omhändertagande för samhällsvård på grund av misshandel eller 
misskötsel i hemmet höjdes från 16 år till 18 år. Även om kvaliteten på nämn
dernas arbete hade förbättrats till följd av den nya kommunindelningen ansågs 
vid den nya lagens tillkomst vissa kommuner, främst de mindre, sakna fullgod 
kompetens att handlägga de ärenden som nämnderna ansvarade för.2"7

Utbyggnaden av de svenska daghemmen gick länge sakta med tanke på att 
kvinnorna i stigande utsträckning inträdde på arbetsmarknaden. Barnomsorgen
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bedrevs istället till väsentlig del i så kallade familjedaghem, dagmammor. En del 
var kommunanställda.208 209 210 En utbyggd barnomsorg motiverades av pedagogiska, 
sociala, befolkningspolitiska och arbetsmarknadspolitiska skäl. Det var först un
der mitten av 1960-talet som utbyggnaden av daghemsplatser tog fart. Vid denna 
tidpunkt hade det blivit helt uppenbart att antalet daghemsplatser var alldeles för 
lågt i förhållande till efterfrågan. Utbyggnaden av daghemmen stimulerades i 
början av 1960-talet genom att statsbidragen till verksamheten höjdes betydligt. 
Mellan åren 1964 och 1970 mer än fördubblades antalet barn som hade plats på 
daghem. Det var först på 1970-talet som det antogs lagar som utförligt reglerade 
barnomsorgen. År 1973 beslöt riksdagen att 1975 måste alla sexåringar fa plats i 
allmän förskola och en utbyggnad av antalet daghemsplatser skulle ske. Alla 
kommuner måste ha en plan för barnomsorgen. Ansvaret för barnomsorgen låg 
hos barnavårdsnämnden, men även annan nämnd kunde förekomma.2""

Ett annat verksamhetsområde, med nära koppling till det sociala området, som 
kommunerna tidigare hade ett delansvar för var pensionsfrågorna. Kommunernas 
ansvar för folkpensioneringen tillkom redan i samband med pensionernas infö
rande 1913. Kommunerna hade dels till uppgift att övervaka lagstiftningens ef
terlevnad på den lokala nivån och att pröva ansökningar om pension, dels att bi
dra med en åttondel av pensionskostnaderna. En särskild pensionsnämnd skulle 
inrättas, vilken sedan fanns kvar fram till 1962 års riksdagsbeslut om allmän för
säkring. Därefter övertogs ansvaret av en försäkringsnämnd som var kopplad till 
försäkringskassan. En sådan nämnd kunde vara gemensam för två kommuner.21"

Skolväsendet
Redan under den senare delen av 1800-talet fanns det i praktiken ett delat ansvar 
för folkskolan mellan församlingen och den borgerliga kommunen i några av 
landets större städer. År 1909 tillkom en lag som gjorde det möjligt för städer 
med fullmäktige att ta över ansvaret för folkskolan. Nästa förändring var 1930 
års lag om skolstyrelse i vissa kommuner. Den innebar att kommuner som var 
eget skoldistrikt och hade fullmäktige skulle överta ansvaret för folkskolan. 
Folkskolestyrelsen skulle väljas av fullmäktige. Kyrkoherden var inte längre 
självskriven ordförande. I övriga kommuner skulle ansvaret för folkskolan ligga 
kvar hos den kyrkliga församlingen. Det var två kategorier av kommuner som ef
ter 1930 inte ansvarade för folkskolan, dels orter där församlingsindelningen inte 
var densamma som kommunindelningen, dels de kommuner som hade under 
1500 invånare och därför inte behövde ha fullmäktige. År 1938 sänktes gränsen 
till 700 invånare, vilket medförde att ansvaret för folkskolan övergick i kommu-

2118 Gustafsson 1994 s 142-160, Hammarlund 1998 s 8f, 85 och 11 Iff, Holgersson 1998 s 138ff, 
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nal regi på ytterligare ett antal platser. " Den kyrkliga församlingens ansvar för 
skolväsendet försvann helt genom den lagändring som trädde i kraft den I janua
ri 1955. I praktiken innebar 1952 års indelningsreform att nästan alla kommuner 
tog över ansvaret för skolan från församlingen. Vid överflyttningen år 1955 åter
stod bara 12 kommuner utan eget ansvar för skolans verksamhet. Från år 1953 
gavs det möjlighet lör de kommuner som hade försöksverksamhet med nioårig 
enhetsskola att inrätta en skolstyrelse istället för folkskolestyrelse.21:

År 1958 skedde en annan principiellt mycket betydelsefull förändring genom 
att hela skolväsendet, således också de frivilliga skolformerna, samordnades i en 
och samma organisation med en skolstyrelse och en gemensam skolchef eller 
skoldirektör. Kravet på en skolchef var inte absolut. Kommuner som hade mind
re än sju läraravdelningar eller om det fanns särskilda skäl kunde efter ansökan 
hos skolöverstyrelsen befrias från kravet. Det politiska organet bytte namn från 
folkskolestyrelsen till skolstyrelsen. Vid samma tidpunkt tillkom även de statliga 
länsskolnämnderna som regional tillsynsmyndighet. Införandet av länsskol- 
nämnderna innebar en ökad statlig styrning av skolväsendet. Kommunen hade 
inte sista ordet i fråga om den egna skolorganisationen. Länsskolnämnderna hade 
till uppgift att se till att kommunerna samverkade i tillräcklig utsträckning. Sam
arbetet var viktigt vid utbyggnaden av enhetsskolans högstadium, där många av 
kommunerna inte hade tillräcklig folkmängd för att ha eget högstadium.21 ’

År 1936 tog riksdagen beslut om att den obligatoriska skolgången i framtiden 
skulle bli sju år lång. De lokala skolhuvudmännen, kommuner och församlingar, 
fick 12 år på sig att genomföra förändringen. År 1948 hade därför alla utom nio 
lokala huvudmän infört en sju år lång skolgång. Tillkomsten av det sjunde skol
året innebar att fortsättningsskolan minskade i betydelse. 14

Införandet av en längre sammanhållen grundskola, inledningsvis benämnd 
enhetsskola, som var bottenskola för gymnasiet var en viktig, men tidsmässigt 
utdragen, reformering av det svenska skolväsendet. Det första principbeslutet 
togs av riksdagen 1950. Målet var att införa en nioårig obligatorisk enhetsskola i 
alla kommuner. Om försöksverksamheten blev lyckosam skulle enhetsskolan er
sätta folkskolan, fortsättningsskolan, den högre folkskolan, den kommunala mel- 
lanskolan och realskolan. Den 1949 inledda försöksverksamheten skulle pröva 
enhetsskolans lämplighet. Försöksverksamheten kom sedan att utvidgas gradvis. 
Det förekom en noggrann prövning från skolöverstyrelsens sida om kommunerna 
hade resurser att klara av att bygga upp en enhetsskola omfattande nio år. Åren 
1956 och 1957 fattade riksdagen nya beslut i frågan som syftade till ett slutgiltigt 
beslut om införandet av en nio år lång enhetsskola skulle kunna fattas 1962. Det 
skedde också i form av antagandet av en ny skollag. Enligt 1962 års beslut skulle 
den nioåriga grundskolan vara genomförd senast läsåret 1972/1973. Enhetssko-
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lan, som nu benämndes grundskolan, måste därmed börja införas som senast läs
året 1968/1969.215

Hälsovården
En hälsovårdsstadga tillkom 1919, och trädde i kraft 1920. Den nya stadgan be
höll ordningen med olika regelverk for stad och land. Därför fanns det tre kapitel 
i stadgan, ett kapitel for städer, ett kapitel för landet samt ett kapitel med gemen
samma bestämmelser. Liksom tidigare kunde stadgans regler för städerna tilläm
pas i köpingar och municipalsamhällen. Skillnaderna mellan kraven på städer 
och landskommuner var omfattande, med mindre strikta bestämmelser för lands
bygden. I städerna måste det finnas en särskild hälsovårdsnämnd, liksom i kö
pingar och municipalsamhällen som tillämpade stadgan för städer. I landskom
munerna var det möjligt att inrätta särskilda hälsovårdsnämnder. Om det inte 
gjordes var kommunalnämnden hälsovårdsnämnd. Länsstyrelserna kunde upp
mana landskommunerna att välja separata nämnder om förhållandena inom 
kommunen ansågs kräva det, men i sista hand var det upp till kommunen att av
göra saken. Landskommunerna hade möjlighet att anställa tillsyningsmän, men 
till skillnad från i städerna var det frivilligt. Möjligheten för kommunerna att anta 
lokala hälsovårdsordningar utökades. Landskommunerna fick större utrymme att 
utfärda förbud mot hälsostörande verksamhet.21*’

Ganska snart efter det att 1919 års stadga hade trätt i kraft uppstod på nytt 
diskussionen om att hälsovårdsarbetet i landskommunerna i alltför många fall 
inte sköttes på ett bra sätt. Kritiken gällde särskilt tillsynen över bostädernas sa
nitära förhållanden. En inventering i början av 1930-talet visade att endast 332 
av landskommunerna hade inrättat en särskild hälsovårdsnämnd. År 1935 beslöts 
därför om en ändring av hälsovårdsstadgan, som innebar att landskommuner med 
över 3000 invånare måste inrätta en särskild nämnd. I de landskommuner där 
kommunalnämnden var hälsovårdsnämnd skulle en nämndledamot fungera som 
föredragande i hälsovårdfrågor.217

Efter andra världskriget aktualiserades frågan om hälsovårdens effektivitet på 
nytt. Särskild uppmärksamhet riktades mot situationen i landskommunerna, där 
hälsovårdsstadgans regler inte följdes av de kommunala organen. Det ansågs fin
nas ett behov av såväl utökad statlig tillsyn över kommunerna som något mer 
långtgående regler för hälsovården i landskommunerna. En översyn av stadgan 
inleddes 1948. Två utgångspunkter var dels bristerna i landskommunernas häl- 
sovårdsarbete, dels de alltmer tilltagande föroreningarna av vattendragen. Be
stämmelserna om livsmedelshanteringen bröts senare ut och samlades i en livs- 
medelsstadga, men hälsovårdsnämnderna hade tillsynsansvaret.218
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En ny hälsovårdsstadga trädde i kraft I960. Prövnings- och tillsynsområden 
var desamma som i den gamla stadgan. Den principiellt viktigaste förändringen 
var att stadgan gjordes enhetlig för alla kommuner. Den gamla uppdelningen 
med ett regelverk för stad och ett för land hade försvunnit. Detta innebar en 
skärpning av kraven på landskommunernas hälsovårdsarbete och alla kommuner 
måste ha en särskild hälsovårdsnämnd. Om möjligt skulle läkare och veterinär 
vara ledamöter i nämnden, men det var inte något krav. Stadgan innebar att det 
antingen skulle finnas en anställd inspektör eller också kunde uppgifterna utföras 
av en ledamot i hälsovårdsnämnden. Det senare under förutsättning att uppgif
terna inte blev eftersatta. Stadgan gav möjlighet för flera kommuner att ha en 
gemensam hälsovårdsinspektör. I stadgan utökades den statliga regleringen. 
Kommunerna fick inte fritt formulera lokala hälsovårdsordningar. Hälsovårds- 
ordningarna skulle tas fram utifrån normalhälsovårdsordningar och fick inte av
vika mycket från dessa. Länsstyrelserna kunde utfärda viten om kommunerna 
inte levde upp till stadgans krav och de kunde tvinga kommunerna att tillsätta in
spektörer.2I')

Vid slutet av 1960-talet och under 1970-talet skedde flera förändringar av re
gelverket för kommunens hälsovårdsarbete. Vid miljöskyddslagens tillkomst 
1969 utökades hälsovårdsnämndernas ansvar för åtgärder mot vattenföroreningar 
till att omfatta luftföroreningar, buller och andra störningar. Huvudansvaret för 
miljöskyddet låg på staten genom naturvårdsverket och länsstyrelserna. Hälso
vårdsstadgan blev underställd miljöskyddslagen och hälsovårdsnämnden förlora
de sin roll som tillståndsorgan för vissa ärenden, bl.a. industrier. Hälsovårds
nämndernas insatser skulle koncentreras till de störningar som täcktes in under 
begreppet sanitär olägenhet. Kommunens hälsovårdsnämnd kunde fungera som 
remissinstans och de statliga organen måste hålla kommunerna informerade om 
sina beslut och åtgärder.220 När en ny livsmedelslag tillkom 1971 ändrades häl
sovårdsstadgan så att alla kommuner måste ha anställd hälsovårdsinspektör. De 
kommuner som ville ha undantag kunde söka tillstånd hos regeringen eller den 
myndighet som regeringen delegerade besluten till.221

Byggnadsväsendet
Den första mer moderna och detaljerade lagstiftningen för byggnadsväsendet var 
byggnadsstadgan för rikets städer som tillkom 1874. Byggnadsstadgan gällde i 
köpingar och kunde vid behov tillämpas i tätbebyggda delar av landskommuner. 
Den sistnämnda företeelsen kom senare att få namnet municipalsamhälle. 22 En 
ny byggnadsstadga och en ny stadsplanelag tillkom 1931. Den största delen av 
reglerna gällde i städer, köpingar och municipalsamhällen, men det fanns även 
bestämmelser som gällde för landskommuner utan tätorter. Där kunde det upp-
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rättas byggnadsplaner, utomplansbestämmelser och byggnadsordningar. Länssty
relserna kunde överta ansvaret från kommunerna. Om byggnadsplan eller utom
plansbestämmelser fastställts måste det inrättas en byggnadsnämnd för de aktuel
la områdena. En av ledamöterna i nämnden skulle utses av länsstyrelsen och de 
övriga av fullmäktige. Nämnderna borde om möjligt biträdas av en sakkunnig 
person, som godkänts av länsstyrelsenr2'

Nästa förändring kom genom 1947 års byggnadslag och byggnadsstadga. Den 
tidigare stadsplanelagen ersattes därmed av byggnadslagen. I det nya regelverket 
utvidgades bestämmelserna för landsbygden. Bestämmelserna för städerna skulle 
tillämpas i köpingarna och i vissa municipalsamhällen. I princip skulle alla 
kommuner ha en byggnadsnämnd, men landskommunerna behövde inte ha en 
särskild nämnd. Städer, köpingskommuner och de municipalsamhällen där be
stämmelserna för stad tillämpades måste ha en särskild nämnd, liksom de lands
kommuner som hade byggnadsplan eller utomplansbestämmelser. I sådana 
landskommuner var det även möjligt att ha mer än en byggnadsnämnd.21

År 1959 skedde en revidering av byggnadslagen och samtidigt tillkom en ny 
byggnadsstadga, gemensam för alla landets kommuner. Ett skäl till förändringen 
var att det befintliga regelverket ansågs komplicerat och svårt att överblicka. 
Nyordningen syftade till en förenkling och decentralisering av beslutsfattandet 
från statliga organ till kommunerna, främst landskommunerna. Det infördes krav 
på att landets alla kommuner måste ha byggnadsnämnd. För landskommunerna 
blev ansvaret för bebyggelseplaneringen mer heltäckande. Landskommunerna 
hade till följd av den tilltagande urbaniseringen varit tvungna att i större ut
sträckning prioritera planeringsfrågor.* 224 225 226

Polisväsendet
Samma år som Hölmön blev egen kommun, 1925, tillkom en ny polislag. Denna 
medförde att det ställdes större krav på kommunerna i egenskap av ansvariga för 
det lokala polisväsendet. Statliga myndigheter, främst länsstyrelsen, fick nu 
maktbefogenheter att tvinga fram en samverkan mellan två eller flera kommuner. 
De kommunalanställda poliserna var underställda statliga ämbetsmän i form av 
landsfogden och landsfiskalen. De större städerna stod utanför indelningen i 
landsfiskalsdistrikt och de största städerna var inte heller underställda landsfog
dens ledning. I städer och köpingar trädde lagen i kraft vid ingången av år 1926, 
medan landskommunerna hade tid på sig till årsskiftet 1931/1932 med att im- 
plementera det nya regelverket.221’

Under (lera årtionden, från slutet av 1930-talet till början av 1960-talet, arbe
tade statliga utredningar med huvudmannaskapet för polisväsendet. Frågan var
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om polisen skulle förbli kommunal eller övergå i statlig regi. En mindre statlig 
polisstyrka hade inrättats 1933 efter händelserna i Ådalen."

År 1954 skedde förändringar av regelverket i syfte att utjämna skillnader mel
lan olika kommuner, bl.a. gällande lönesättningen. Det fanns i princip tre organi
satoriska lösningar av polisdistriktsindelningen. Den första var att kommunen 
var eget polisdistrikt. Städer över 10 000 invånare måste vara eget distrikt. Ett 
andra alternativ var att två eller flera kommuner bildade ett gemensamt polisdi
strikt. Det tredje alternativet var att två eller fler kommuner bildade kommunal
förbund för polisväsendet. Förbundet övertog då kommunens ansvar för polis
verksamheten. År 1962 bestämde riksdagen att polisväsendet skulle förstatligas. 
Detta genomfördes vid årsskiftet 1964/1965.2:8

Brandförsvar och totalförsvar
Från 1913 tick även landskommunerna rätt att anta brandordningar, men det ut
nyttjades sällan. I början av 1900-talet startades i begränsad skala frivilliga 
brandkårer utanför de administrativa tätorterna. År 1914 stiftades en lag om 
släckning av skogsbrand, men kraven på landskommunerna blev ringa. En ny 
brandstadga antogs 1923. Den nya stadgan innehöll en avdelning för städer, kö
pingar och de municipalsamhällen som skulle jämställas med städer och köping
ar i fråga om brandförsvaret, där de mer långtgående reglerna skulle gälla, samt 
en avdelning för landsbygden. Städer, köpingar och municipalsamhällen måste 
ha brandordning. Landskommunerna kunde tvingas att ha ett brandförsvar om 
det fanns speciellt brandfarlig bebyggelse. Berörda kommuner hade möjlighet att 
ta sådana initiativ. Det var sällsynt att länsstyrelserna tog initiativ i den riktning
en och kommunerna var inte aktiva. Brandförsvaret på landsbygden var i många 
fall i det närmaste obefintligt. Först under 1930-talet började frivilliga brandkårer 
bildas i större skala. Den statliga tillsynen utövades av länsstyrelserna. År 1937 
ändrades lagen om släckning av skogsbrand, som hädanefler föreskrev en indel
ning i brandrotar.* * 229

Den dittills principiellt viktigaste förändringen på brandförsvarets område var 
tillkomsten av 1944 års brandlag. Landets alla kommuner blev tvungna att ordna 
ett brandförsvar, antingen i egen regi eller i samverkan med annan kommun. La
gen trädde i kraft vid ingången av 1945 och senast 1947 skulle kommunerna ha 
nya brandordningar klara. Stadgan hade upphöjts till lag och denna gällde för 
hela riket. Utöver lagen fanns det också en brandstadga, vilken fortfarande hade 
särregler för stad och land. Två bidragande orsaker till att lagstiftningen kom till 
var andra världskriget med bombningar av civila mål samt stigande kostnader för 
skador till följd av bränder. Kostnadsökningen var likartad i stad som på land. 
Skogsbrandförsvaret skulle integreras med bygdebrandförsvaret, men det fanns

SOU 1961:34 s 23 IT och 48-56 och Proposition 1962:148.
-2* SFS 1954:223. SFS 1954:226. SOU 1961:9 s I 14IT, SOU 1961:34. Proposition 1962:148. SFS 

1964:322. Persson 1990 s 76-87 och Stensöta 2004 s 10914'.
SFS 1923:173. SOU 1960:34 s 38. Schalling 1944 s 72f och Larsson 1998 s 2514'.



möjlighet att efter tillstånd från länsstyrelsen ha en särskild organisation för 
skogsbrandförsvaret. Den statliga tillsynen över kommunerna byggdes ut. Läns
styrelserna hade möjlighet att utfärda viten om inte kommunerna levde upp till 
kraven i lagen. Det fanns inget krav på att ha en särskild brandstyrelse, utan den 
uppgiften kunde skötas av annat kommunalt organ. I landskommunerna, kunde 
brandstyrkan antingen utgöras av borgarbrandkår eller frivillig brandkår genom 
avtal. Kravet på egen brandkår kunde släppas om kommunen träffade avtal med 
en grannkommuns borgarbrandkår eller en frivillig brandkår om att dessa skulle 
svara för brandsläckningen. Att bilda kommunalförbund med en eller flera 
grannkommuner för att ordna gemensamt brandförsvar var ett annat alternativ. 
Organisationen skulle regleras i en brandordning, antagen av kommunens be
slutande organ och fastställd av länsstyrelsen. För att underlätta landskommu
nernas införande av lagen upprättades normalbrandordningar som var till väg
ledning. Varje kommun måste ha brandchef och vice brandchef.2 '11

År 1962 beslöt riksdagen om ny brandlag, som trädde i kraft vid årsskiftet 
1962/1963. Samtidigt tillkom en ny brandstadga, vilken var gemensam för alla 
kommuner. Ett skäl till översynen var att det från kommunernas sida fanns en 
uppfattning om att kostnaderna för brandförsvaret hade stigit till följd av utform
ningen av 1944 års lag. Nyordningen resulterade inte i lägre kostnader, utan de 
fortsatte att stiga. Varje kommun skulle svara för att det fanns ett brandförsvar. 
Kommunen kunde ha egen brandstyrka eller samarbeta med annan kommun eller 
annan brandkår (industribrandkår). Brandpersonalen kunde antingen vara hel
tidsanställd eller deltidsanställd. Reservbrandstyrkorna bytte namn till brandvärn. 
Brandvärnen kom i praktiken att spela en viktigare roll än reservbrandstyrkorna 
genom att ibland fungera som egna enheter på orter som saknade brandstyrka. 
Alla kommuner måste ha en brandordning som antogs av fullmäktige och fast
ställdes av länsstyrelsen. Kommunerna var tvungna att anta nya brandordningar, 
som skulle vara genomfört senast 1965. Den viktigaste nyheten var att alla 
kommuner med egen brandstyrka måste ha uppgifter om antal befäl och brand
män i ständig beredskap för utryckning. Bestämmelsen fick stor betydelse för 
organiseringen av brandförsvaret och dess kostnader.221

Kommunerna hade under de båda världskrigen uppgifter med anknytning till 
totalförsvaret. Det började under första världskriget, då inriktningen var mot 
livsmedelsförsörjningen. Enligt förordningen skulle varje kommun ha en egen 
livsmedelsnämnd med minst tre ledamöter.2'2 År 1937 tillkom en luftskyddslag, 
vilket hade sin grund i erfarenheter från spanska inbördeskrigets flygbombningar 
av civila mål. Huvudansvaret för det svenska luftskyddet låg hos statliga organ. 
Kommunerna gavs en begränsad roll. Uppgiften var att stödja de statliga organen 
med planläggningen av luftskyddet. För dessa uppgifter kunde det väljas en luft- 230 231 232
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skyddsnämnd.2’’ År 1944 ersattes luftskyddslagen av en ny civilförsvarslag. 
Termen luftskydd ersattes av civilförsvar. I lagen inordnades utrymningslagen 
från 1941. Kommuner med över 3000 invånare måste ha civilförsvarsnämnd, 
med tre eller fem ledamöter, varav minst en kvinna. I kommuner med lägre 
folkmängd än 3000 eller kommuner som hade fått länsstyrelsens tillstånd kunde 
kommunens styrelse vara civilförsvarsnämnd. ’1 Motiveringen till att det måste 
finnas en kvinnlig ledamot i nämnden var: "med hänsyn till de betydelsefulla so
ciala uppgifter som ingå i civilförsvaret’’.2’5

I fråga om folkförsörjningen hade riksdagen varit förutseende genom att på 
våren 1939 anta en fullmaktslag som gav regeringen rätt att utfärda föreskrifter. 
Så blev fallet efter krigsutbrottet. Organisationen byggde på regionala kristids- 
styrelser, som utövade ledningen av de kommunala kristidsnämnderna. Regel
verket möjliggjorde for länsstyrelserna att sammanföra två eller flera mindre 
kommuner till ett kristidsforbund samt att dela större kommuner i Ilera kristids- 
nämnder. Av landets dåvarande 2523 kommuner hade I 187 egen nämnd. Ordfö
randen i nämnden utsågs av den regionala kristidsstyrelsen, medan övriga leda
möter valdes av kommunen. Nämnderna hade bl.a. till uppgift att övervaka in
venteringar av förråd, dela ut ransoneringskort samt fördela inköpskort och li
censer till företag. Handlingsutrymmet i relation till statliga organ var mycket 
begränsat. Nämnderna behölls obligatoriskt fram till årsskiftet 1949/1950.2'6

Ett annat område där kommunerna engagerades 1940 var familjebidragen till 
värnpliktiga. Kommunerna kunde inrätta en särskild familjebidragsnämnd eller 
uppdra åt ett annat kommunalt organ att fungera som familjebidragsnämnd. En 
sådan nämnd kunde bestå av tre eller fem ledamöter. Familjebidragsnämnderna 
hade ett större mått av självständighet i relation till staten än vad som var fallet 
med kristidsnämnderna. De kommunala utbetalningarna till de värnpliktigas fa
miljer finansierades till stor del med statsbidrag. Reglerna behölls även efter kri
get, men belastningen var då mindre.2’7

Vidare skulle kommunerna medverka vid försvarsmaktens uttagning av hästar 
och hästfordon. Redan år 1915 utfärdades en förordning om att alla kommuner 
måste inrätta en särskild hästuttagningsnämnd, med tre till fem ledamöter. 
Nämnderna skulle avge yttranden till de statliga myndigheterna över vilka hästar 
med tillhörande fordon som var mest lämpliga att ställa till försvarsmaktens för
fogande. Under perioden 1934-1942 fanns det inget krav på någon kommunal 
hästuttagningsnämnd, men under andra världskriget återkom kravet på ett sådant 
organ. Nämndens uppgift var att tillvarata näringslivets (jordbrukets) intressen i 
samband med uttagningarna. s Dessa nämnder kom att kvarstå efter krigets slut. 
Regelverket för hästuttagningsnämndema förändrades åren 1953 och 1963. Vid 
1953 års revidering bytte nämnden namn till enbart uttagningsnämnd, eftersom
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ΓΛ SFS 1939:254. SFS 1939:657. SFS 1939:658 SFS 1939:659. Tapper 1962 s 330tT. Friberg 1973 

och Björk 1999 s 235 f.
2,7 SFS 1940:207. Tapper 1962 s 332foch Björk 1999 s 2.36.
25,< SFS 1915:261.1934:84 och 1942:832.



dess uppdrag även skulle omfatta uttagning av traktorer. Vid 1963 års förändring 
av reglerna återgick uppdraget till att omfatta uttagning av hästar.2 '’

1944 års civilförsvarslag ersattes 1960 av en ny lagstiftning. Ansvaret för ci
vilförsvaret förblev huvudsakligen statligt, med begränsade kommunala uppgif
ter. Kravet på att tillsätta särskild civilförsvarsnämnd i större kommuner togs 
bort. Kommunens styrelse var normalt organ för civilförsvarsfrågor, men det var 
möjligt att lägga uppgiften på ett annat organ.* 240

Teknisk verksamhet
På landsbygden var vägväsendet fram till 1943 en gemensam angelägenhet för 
häradet eller motsvarande. En vägskatt utgick på landet. År 1943 förstatligades 
vägväsendet på landsbygden.241 Obligatoriska kommunala organ tillkom i mitten 
av 1960-talet. Under perioden mellan 1965 och 1978 måste alla kommuner ha en 
trafiknämnd. Regelverket utfärdades när polisväsendet övergick till statlig regi. 1 
trafiknämnden skulle polischefen vara ordförande. Fullmäktige skulle välja två 
ledamöter och två suppleanter. Om en kommun var uppdelad på flera polisdi
strikt skulle det finnas en nämnd för varje distrikt. Nämndens uppgifter var att 
behandla frågor om lokala trafikföreskrifter och yrkesmässig trafik.242

Hälsovårdsstadgan från år 1919 stipulerade att en av städernas viktigare upp
gifter var att förse befolkningen med rent vatten. Utanför städerna var det främst 
i administrativa tätorter och andra framväxande tätorter som det efter hand blev 
aktuellt att ordna vattenförsörjning i kommunal regi. Under 1950-talet genom
fördes flera ändringar av regelverket som innebar mer tvingande bestämmelser. 
Under 1950-, 1960- och 1970-talen skedde en stor utbyggnad av den kommunala 
vattenförsörjningen i främst de mindre tätorterna. För landskommunerna innebar 
utbyggandet av vatten och avlopp stora utgifter.243 Utöver vattentoaletterna i bo
städerna började industrierna att släppa ut alltmer föroreningar via avloppsvattnet 
under 1900-talets första årtionden. Att bygga nya kommunala reningsverk var 
dyrbart. Ett skäl till att många kommuner inte tog några större initiativ för att 
komma till rätta med problemen var att de statliga tillsynsmyndigheterna länge 
intog en passiv attityd. Under 1950-talet började utbyggnaden av reningsverken 
med höggradig rening att komma i gång i större skala. Under I960- och 1970- 
talen fortsatte utbyggnaden, som stimulerades av statsmakten genom statsbidrag. 
Under ett par årtionden skedde det en påtaglig förbättring av vattenreningen.244
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Mellankommunal samverkan
Samtidigt med tillkomsten av den kommunala indelningslagen 1919 utfärdades 
en lag om kommunalförbund. Avsikten var att skapa en grund för en organiserad 
samverkan mellan två eller flera kommuner för att reducera problematiken med 
det stora antalet kommuner med låg folkmängd. Kommunalförbunden var fristå
ende från de kommuner som var medlemmar. Varje medlem måste vara repre
senterat i förbundets beslutande organ. Inrättandet av förbund skulle godkännas 
av länsstyrelsen.1' Samverkan mellan kommuner kunde också ordnas i enklare 
juridiska former som gemensamma distrikt och genom civilrättsliga avtal. Det 
var bara i fråga om polisväsendet och kristidsförvaltningen under andra världs
kriget som de statliga myndigheterna hade befogenheter att tvinga fram en sam
verkan. År 1943 fanns det 509 forbund.'41’ Trots beslutet om indelningsreformen 
skedde en ökning av antalet förbund under senare delen av 1940-talet. År 1951 
fanns det 935 förbund. Dessa förbund sysslade främst med polisväsende, fattig
vård och brandförsvar.245 * 247

Storkommunreformens genomförande innebar att antalet kommunalförbund 
sjönk kraftigt, från 935 år 1951 till 181 år 1953. De kvarvarande förbunden var 
till över hälften polisförbund. Den näst vanligaste typen var för fattigvård. 
Minskningen av antalet förbund hade varit ett syfte med indelningsreformen. 
Under perioden 1953 -1961 skedde en begränsad ökning av antalet förbund, som 
medförde att det 1961 fanns totalt 247 förbund. Polisförbunden dominerade fort
farande. Av övriga förbund var det bara skolförbunden som hade ökat något. År 
1957 tillkom en ny lag om kommunalförbund. Den ställde bl.a. skärpta krav på 
förbundens organisation genom att det skulle finnas både förbundsfullmäktige 
och förbundsstyrelse. Till förbundsfullmäktige kunde bara fullmäktigeledamöter 
i medlemskommunerna väljas.248 * Genom polisväsendets förstatligande 1965 
skedde en avveckling av alla polisförbund, vilket innebar att en stor del av kom
munalförbunden försvann. Under 1960-talet skedde en begränsad ökning av an
talet förbund, men nästan alla avvecklades efter kommunblocksreförmen.21 ’

Partipolitiseringen
Storkommunreformen fick framförallt två tydliga effekter på partipolitiseringen. 
För det första fick alla landets kommuner utom en (Hölmön) fullmäktige som det 
högsta beslutande organet, då gränsen tor att införa fullmäktige på obligatorisk 
väg gick vid 700 invånare. De direktdemokratiska kommunalstämmorna hade 
spelat ut sin roll. Denna nyordning kom sedan att formaliseras genom 1953 års 
kommunallag, som trädde i krati år 1955. Enligt lagen måste alla kommuner ha 
fullmäktige. Den representativa demokratin hade lått fullt genomslag. För det

245 SFS 1919:294. Schalling 1944 s 105f, och Bokholm 1995 s 164f
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241 Årsbok för Sveriges kommuner 1944-1951 ocli SOU 1961:9 s 11711',
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andra skedde det en mycket kraftig minskning av antalet kommuner där fullmäk
tige valdes med bara en samlingslista. Vid valet 1946 hade det funnits samlings- 
lista i 146 kommuner, medan samma siffra vid 1950 års val uppgick till bara tre. 
Förklaringen till förändringen ligger troligen i att det blev svårare att komma 
överens om att bara gå fram med en lista i en kommun som bestod av flera tidi
gare självständiga kommuner. Valet av en samlingslista kan ha byggt på någon 
form av enhetstanke om kommunens gemensamma bästa, som var svårare att 
upprätthålla i storkommunerna. Under 1950- och 1960-talen förekom det borger
liga samlingslistor i vissa kommuner.2'"

Att kommunernas fullmäktige från 1950-talets början nästan regelmässigt 
valdes på partilistor innebar inte att partipolitiken var framträdande. Det var inte 
ovanligt att de lokala valrörelserna mer hade karaktär av rikspolitisk diskussion 
än en fokusering på frågor som var aktuella på den kommunala arenan.2'1 Forsk
ningen har framhållit att konfliktnivån i fullmäktige ännu under 1960-talet var 
låg i så måtto att antalet voteringar och reservationer var fa.2'2

Kvinnorna i kommunalpolitiken
Vid 1919 års kommunala val hade kvinnorna fatt rösträtt på samma sätt som 
männen. Valsystemet var nu i princip demokratiskt. Fullmäktige hade införts i 
nästan 40 procent av köpingskommunerna och landskommunerna. Reformen in
nebar en stor ökning av andelen kvinnliga ledamöter i städernas fullmäktige. Vid 
kommunalvalet år 1919 var nio procent av ledamöterna i stadsfullmäktige kvin
nor, medan andelen i köpingskommuner och landskommuner stannade vid drygt 
tre procent. Den totala andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter uppgick till fyra 
procent. Under 1920-talet sjönk andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter både i 
städer, köpingar och landskommuner. Bottennoteringen nåddes vid valet 1930 då 
bara fyra procent av stadsfullmäktiges ledamöter och en procent av ledamöterna i 
kommunalfullmäktige var kvinnor. 1 absoluta tal fanns det 404 kvinnliga leda
möter i fullmäktige, vilket var en procent av ledamöterna. Därefter följde en 
långsam ökning av andelen kvinnliga ledamöter, där städerna hela tiden låg hög
re än köpingskommuner och landskommuner. Vid 1946 års kommunalval var 
andelen kvinnliga ledamöter i städerna 13 procent, medan siffran i köpingar och 
landskommuner var fem procent, vilket gav en total andel på sex procent.25.

Andelen kvinnliga ledamöter i stadsfullmäktige låg 1950 på 13 procent. I kö
pingar och landskommuner ökade andelen från fem till sex procent, trots att det 
totala antalet ledamöter reducerades genom den nya kommunindelningen.250 251 252 253 254 
Stadsfullmäktigevalen 1954-1966 innebar endast marginella förändringar av an

250 Strömberg och Westerståhl 1983b s 286f, Aronsson 2001 s 35-50, Wångmar 2003 s 217ff och 
Wångmar 2005 s 77ff.
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252 Strömberg 1965 s 528-534 och Myhlback 1969 s 109-116.
253 Kommunala valen 1919-1946, Östberg 1996 s 224ff, Östberg 1997 s 67ff, Björk 1999 s 93ff 
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delen kvinnliga ledamöter. Vid valet 1966 sjönk andelen till 14 procent. I kö
pingar och landskommuner skedde en mer positiv utveckling av andelen kvinnli
ga ledamöter under 1950-och 1960-talen. Vid valet 1970 blev att andelen kvinn
liga ledamöter 14 procent, trots minskningen av platser till följd av kommun
sammanläggningar."'"

Utvecklingen av andelen kvinnliga ledamöter i fullmäktige under tidsperioden 
från I9|9 till 1970 kan sammanfattas med följande tabell.

Tabell 4 Antalet och andelen kvinnliga fullmäktigeledamöter i Sverige 
1919-1970

År Städer Köpingar och 
landskommuner

Kommuner Totalt

Antal % Antal % Antal % Antal %
1919 289 7 768 3 ... — 1057 4
1922 221 7 481 2 — — 702 3
1926 153 4 332 i — — 485 2
1930 150 4 254 1 — — 404 1
1934 171 5 305 I — - — 476 2
1938 304 8 1029 3 ... ... 1333 3
1942 402 1 1 1445 4 ... — 1847 5
1946 517 13 1942 5 ... — 2459 6
1950 596 13 1819 6 — — 2415 7
1954 670 14 2389 8 — — 3059 9
1958 683 14 2645 9 — — 3328 10
1962 700 15 2820 10 — — 3520 1 1
1966 726 14 2822 12 — — 3548 12
1970 — — — — 2557 14 2557 14

Källa: Kommunala valen 1919-1966 och Allmänna valen 1970.

Kvinnorepresentationen var högre i urbaniserade och mer industrialiserade om
råden än i områden med låg urbaniseringsgrad och med hög andel personer arbe
tande inom jord- och skogsbruk. ’"'’

Lagstiftningen angav att några kommunala organ, fattigvårdsstyrelse, barna
vårdsnämnd och nykterhetsnämnd. måste ha en kvinnlig ledamot. Det var en or
sak till att dessa nämnder innehöll den högsta andelen kvinnor vid en undersök
ning som gjordes på 1940-talet. Andra nämnder där kvinnor fanns med var nyk
terhetsnämnd, skolråd/folkskolstyrelse, pensionsnämnd och hälsovårdsnämnd. I 
kommunernas styrelse, drätselkammare och kommunalnämnd, var ytterst fa 
kvinnor invalda. " Med hjälp av källmaterial från egen tidigare forskning har jag 
studerat antalet kvinnliga ledamöter och suppleanter i drätselkamrarna och

Kommunala valen 1954-1966. Allmänna valen 1970. Del 2 och Nilsson 2008 s I 17ff. 
Kommunala valen 1919-/966 och Allmänna valen /970.
Östberg 19% s 226Γ



kommunalnämnderna i Kronobergs län under valperioden 1952-1955. Studien 
avser 42 av länets 44 kommuner. I dessa fanns det en kvinnlig ledamot och sex 
suppleanter i kommunalnämnderna, medan det i de tvä städernas drätselkammare 
saknades kvinnliga politiker.:"R

Expansionen
Under första världskriget, strax innan Hölmön blev egen kommun, expanderade 
den kommunala verksamheten, men det handlade då om ett tillfälligt fenomen 
som hade koppling till försörjningssvårigheterna. Det fanns inte någon långsiktig 
planering bakom uppsvinget. Fram till mitten av 1900-talet var det städerna som 
stod för merparten av de kommunala utgifterna. Landskommunernas verksamhet * 16 * 18 * * 21

258 Algutsboda sockenstuga: Protokoll kommunalfullmäktige i Algutsboda landskommun 1951-12-
16, § 5. Alvesta kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Alvesta köpingskommun 1950-
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mäktige i Almundrsryds landskommun 1950-12-28, §8 6-8, Protokoll kommunalfullmäktige i Lin- 
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kommun 1951-12-16, 8 11, Protokoll kommunalfullmäktige i Tingsryds köpingskommun 1951-01-
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var ännu relativt blygsam.“'9 Under efterkrigstiden handlade det däremot om en 
mer framåtsyftande strategi, att bygga ut det svenska välfärdssamhället pä lokal 
nivå. Kommunerna fungerade inte minst som verkställare av statliga intentioner. 
De kommunala indelningsreformerna kan ses som viktiga led i detta, men det 
fanns också lokala drivkrafter i processen. Mellan år 1945 och år 1980 ökade de 
kommunala utgifterna som andel av BNP från 8 till 25 procent. Expansionen in
nebar en kraftig höjning av den kommunala beskattningen. Vid periodens början 
lag den genomsnittliga kommunala skatten, exklusive landstingsskatten, på un- 
getär åtta kronor. Skillnaderna mellan olika kommuner var betydande, beroende 
på mycket stora variationer i kommunernas skatteunderlag. År 1946 var den 
lägsta skatten till kommunen 2.25 kronor och den högsta 29,40 kronor.2'’"

Denna utbyggnad handlade inte minst om skolväsendet, barnomsorgen och 
äldreomsorgen. Utbyggnaden på skolområdet var mest påtaglig till följd av inrät
tandet av grundskolans högstadium. Expansionen innebar att de kommunala be
sluten fick större betydelse i samhället. Expansionen skedde inte bara inom de 
kommunala sektorer som sysslade med välfärdsfrågor i en mer strikt betydelse. 
Nästan alla kommuner var tvungna att investera bety dande belopp i den tekniska 
infrastrukturen. M

Indelningsreformerna
Riksdagen beslöt 1946 att kommunerna skulle läggas samman till större enheter 
som i allmänhet skulle ha mellan 2000 och 3500 invånare. Undantag från den 
lägsta tillåtna folkmängden kunde ske för ö-kommuner och kommuner som på 
annat sätt hade besvärliga kommunikationsförhållanden med grannkommunerna. 
Det övergripande syftet med reformen var att kommunerna på ett betydligt mer 
aktivt sätt skulle kunna medverka i utbyggnaden av välfärdsstaten på lokal nivå. 
Reformen berörde främst landskommunerna och medförde att antalet kommuner 
reducerades från 2498 till 1037. De statliga organ som ansvarade för processen 
var länsstyrelserna, kammarkollegiet och inrikesdepartementet.262 Av de kom
muner som berördes av reformen var det 39 procent som inte godtog den indel
ning som regeringen fastställde. Huvuddelen av dessa kunde acceptera att gå 
samman med andra kommuner, men inte just de som regeringen föreskrev. Ge
nerellt sett önskade kommunerna begränsade kommunsammanläggningar.26’
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Kommunblocksrefonrien initierades av den socialdemokratiska regeringen 
1959. Motivet till utredningen var att det under en tid hade förts en debatt om 
kommunerna verkligen hade kapacitet att klara av alla de krav som ställdes på 
dem.264 Utredningen slutförde sitt arbete under 1961. De konstaterade att folk
minskningarna i många landskommuner hade fortsatt med ännu större styrka. 
Detta hade också förvärrat problemen med att många kommuner hade alltför lågt 
skatteunderlag för att kunna hålla en god standard på sin service. Ett annat motiv 
till att förändra den kommunala indelningen var införandet av enhetsskolans 
högstadium. Utredningen föreslog att det skulle bildas kommunblock som hade 
minst 8000 invånare år 1975. Indelningen skulle främst ske på grundval av när- 
ingsgeografiska utgångspunkter och utifrån centralortsprincipen. I första hand 
skulle hela kommuner läggas samman. Blocken skulle gå samman på frivillig 
väg. Därför skulle det inte finnas någon plan för när reformen skulle vara slut
förd. I avvaktan på sammanläggningar skulle det bildas samarbetsnämnder.265 
Remissbehandlingen av utredningen visade att flertalet statliga myndigheter och 
kommuner med högre folkmängd var mest positiva till en reform. Det största 
motståndet fanns hos kommuner med låg folkmängd.26'’

Regeringens proposition byggde till stor del på utredningens förslag.267 Vid 
behandlingen i riksdagen 1962 var det främst ledamöter från högern och centern 
som hade invändningar mot propositionen.268 * Vid riksdagsbehandlingen nåddes 
ingen enighet, majoriteten i utskottet bestod av socialdemokraterna och flertalet 
folkpartister.266 Reformen drevs igenom i kamrarna av socialdemokraterna, 
kommunisterna samt merparten av folkpartiets ledamöter.270

Indelningsarbetet på den lokala nivån utfördes av länsstyrelserna och inrikes
departementet.271 Under 1963-1964 fastställde regeringen att landet skulle delas 
in i 282 kommunblock.272 * Reformens sammanläggningar ägde rum under perio
den 1967-1974. De båda viktigaste sammanläggningstillfållena var 1971 och 
I9 74.27’ Att antalet sammanläggningar var ganska ta under åren 1967-1969 var 
en bidragande orsak till att den socialdemokratiska regeringen 1969 övergav den 
frivilligprincip som hade betonats av riksdagen år 1962. 1 maj 1969 drev social
demokraterna och vpk igenom ett beslut att reformen måste vara slutförd 1974. 
Sammanläggningarna kunde vid behov ske med tvång, antingen 1971 eller 1974.

264 SOU 1961:9 s 3-10 och Strömberg och Westerståhl 1983a s 20.
265 SOU 1961:9, Wallin 1966 s 18-27, Strömberg och Westerståhl 1983a s 20f och Nielsen 2003 s 

23 ff.
266 Proposition 1961:180, s 23ff och Strömberg och Westerståhl 1983a s 21.
267 Proposition 1961:180.
268 Utlåtande KU 1962 nr 1.
m Utlåtande KU 1962 nr 1.
270 Protokoll FK 1962 nr 8 och protokoll AK 1962 nr 8.
271 Proposition 1961:180 s 89-98.
272 SFS 1964:162, Brantgärde 1974 och Wångmar 2003 s 223ff.
275 Ivarsson 1992, Andersson 1993, Wångmar 1998 s 25-46 och Wångmar 2003 s 228f.



De borgerliga partierna motsatte sig beslutet.374 När reformen var slutförd 1974 
fanns det 278 kommuner.373

Sammanfattning
De svenska kommunerna genomgick under den aktuella perioden en närmast ge
nomgripande utveckling. Kommunernas ekonomiska omslutning i förhållande 
till bruttonationalprodukten ökade väldigt kraftigt. Ett skäl till detta var att det 
totala antalet anställda inom kommunsektorn ökade högst avsevärt. Expansionen 
finansierades huvudsakligen genom att den kommunala beskattningen i det när
maste fördubblades under en period på 30 år. Expansionen skedde främst inom 
kommunernas kärnverksamheter, socialvård och skolväsende.

Specifikt gällde det verksamheterna barnomsorg, äldreomsorg, grundskola 
och gymnasieskola. Äldreomsorgen utvecklades både genom tillkomsten av nya 
tidsenliga ålderdomshem samt en utbyggnad av hemvården. Den obligatoriska 
skolgången förlängdes från sex till nio år, även om införandet skedde vid olika 
tidpunkter i landets kommuner. Ett annat område som expanderade var den tek
niska verksamheten, bl.a. i form av gator/vägar, fastigheter samt vatten och av
lopp. Visserligen fanns det betydande skillnader mellan städer och kommuner på 
landsbygden, men under periodens senare del fick även landskommunerna större 
utgifter för inte minst utbyggnaden av vatten och avlopp. Ett undantag från ex
pansionen i kommunal regi var polisväsendet, som i sin helhet övergick till ett 
statligt huvudmannaskap år 1965.

Kommunblocksreformen, som genomfördes under perioden mellan åren 1962 
och 1974, innebar en stor förändring av den svenska kommunstrukturen. Antalet 
kommuner minskade från 1006 år 1963 till 278 år 1974. Genomförandet av den
na reform hade koppling till utbyggnaden av den kommunala verksamheten. 274 275

274 Proposition 1969: 103. Utlåtande Kl I 1969 nr 24. Protokoll PK 1969 nr 25. Protokoll AK 1969 
nr 25. Strömberg och Westerstähl 1983a s 2loch Lundkvist 1991 s 154-163.

275 Λ ndersson 1993 s 1011 och Wångmar 1998 s 40ΓΓ.



6. HÖLMÖN - EN 
BAKGRUNDSTECKNING

I detta kapitel ges en beskrivning av Holmöns historiska utveckling, bl.a. om bil
dandet av kapellförsamlingen 1802, kapellförsamlingens partiella självstyre och 
kommunbildningen 1925. Det handlar även om en genomgång av de sociala, 
ekonomiska och politiska förhållandena på ögruppen under den period då den 
utgjorde egen landskommun. Den ekonomiska och sociala utvecklingen berörs 
främst i avsnittet om utvecklingen av näringsstrukturen.

Grunden för Holmöns existens är den fortlöpande landhöjningen, vilken ut
med Norrlands kust är den mest omfattande i hela Sverige. Ögruppen har sålunda 
gradvis stigit upp ur havet genom landhöjningen. Vid vår tideräknings början för 
2000 år sedan var det endast några kobbar som stack upp ur havet. Vid slutet av 
1900-talet fanns det en ögrupp som var ungefär en mil bred och runt tre mil lång, 
uppdelad på flera hundra små öar och skär. Utifrån gjorda mätningar uppgick 
landhöjningen under 1900-talet till i genomsnitt 8,5 mm per år, med en avvikelse 
på plus-minus 0,5 mm. Det anses troligt att den första bofasta befolkningen kom 
till öama under 1400-talet.276 Vid denna tidpunkt tillhörde öarna Umeå sock
en/landsförsamling. Till Umeå sockens dåtida stora geografiska utbredning åter
kommer jag nedan. Holmöns invånare hade lång väg till kyrkan, men det största 
problemet var överfarten över Kvarken. Den företogs oftast i ganska enkla och 
hemmagjorda fiskebåtar. Under isvintrar kunde resorna istället ske med häst
skjuts eller till fots. Trots de uppenbara svårigheterna att ta sig till kyrkan före
kom det att frånvaro från Gudstjänsten ledde till böter för öborna. Detta skedde 
både under 1600-och 1700-talen.277

Redan under 1500-talet förekom kontakter mellan Väster- och Österbotten (nu 
tillhörande Finland), varvid Hölmön blev ett etappmål på vägen över vattnet eller 
isen. Denna trafik, som var särskilt aktiv vintertid, fortsatte även efter det att Fin
lands band till Sverige slutligen klipptes av 1809. Under vissa perioder hade 
bönderna på Hölmön i uppdrag att delta i postföringen över Kvarken. Kontakter
na med Österbotten blev särskilt intensiva i samband med krigshandlingar. Detta 
var aktuellt från slutet av 1500-talet fram till 1809 års krig. Krigen på den finska 
sidan under 1900-talet medförde nya kontakter över Kvarken, som berörde Hol
möns invånare. Det gällde både vid det finska inbördeskriget 1917-1918 och un
dervinterkriget 1939-I940.278

År 1571 fanns det endast åtta socknar/församlingar i de tre nordligaste land
skapen Lappland, Västerbotten och Norrbotten. En av dessa var Umeå sock
en/landsförsamling. Under perioden fram till 1900-talets första årtionden tillkom 
det ett stort antal nya socknar/församlingar. En vanlig utveckling var att ett om-

276 Lundberg 1989 s 3-13 och Källgård 2005 s 467.
277 Janzén 1989a 16ff.
278 Janzén 1989ds 78-92.



råde först utbröts som kape 11 församling/kapell ag, för att senare bli annexförsam
ling och slutligen eget pastorat. Umeå socken/landsförsamling var en av det 79
socknar som genererade flest nya socknar/församlingar. Dessa var:

• Lycksele utbröts 1606 som lappmarksforsamling och blev eget pastorat om
gående. men bildade åter pastorat tillsammans med Umeå landsförsamling 
åren 1617 1672. Senare har liera socknar/församlingar i sin tur brutits ut ur 
Lycksele, bl.a. Åsele, Sorsele, Stensele och Tärna.

• Umeå stad bröts ut ur socknen/landsförsamlingen första gången år 1588, men 
stadsbildningen kom av sig, varvid det dröjde till 1622 innan stadsbildningen 
blev permanent. Staden blev egen kyrklig församling först 1646 och pastorat 
så sent som 1871.

• Degerfors blev kapellförsamling 1768, annexförsamling 1788, samt slutligen 
eget pastorat 1800.

• Hörnefors - Strömbäcks bruksförsamling utbröts 1792, men indrogs 1861. 
Hörnefors blev på nytt egen församling, pastorat och landskommun 1913.

• Holmöns kapellförsamling tillkom 1802, blev annexförsamling 1923 och 
egen landskommun 1925. Till detta återkommer jag naturligtvis nedan.

• Sävar blev annexförsamling 1823 och eget pastorat 1835.
• Vännäs utbröts som annexförsamling 1825 och blev pastorat 1834.
• Holmsund bildade kapellförsamling 1863. Gränserna var dock inte helt tyd

ligt avgränsade. Kapellförsamlingen blev församling, pastorat och lands
kommun 1918.

Avstånden fågelvägen mellan Umeå sockens/landsförsamlings kyrka och de nya 
socknarnas/församlingars kyrkor varierade i betydande omfattning. De kortaste 
avstånden var vid sidan av Umeå stad till Sävar och Holmsund, där fågelvägen 
uppgick till runt två mil. Längst bort låg Lycksele, dit det var så långt som drygt 
I I mil. Det visar tydligt att många socknar/församlingar från början var väldigt 
stora till ytan. För personer med riktigt lång kyrkväg kunde det även bli aktuellt 
med övernattning i anslutning till Gudstjänsten. s"

Sett ur ett nutida länsindelningsperspektiv hörde stora delai av nuvarande 
Västerbottens län till Umeå landsförsamling ännu vid skiftet mellan 1500- och 
1600-talen. Utöver Umeå socken/landsförsamling fanns nämligen vid denna tid
punkt endast socknarna Bygdeå, Lövånger, Nordmaling (dock belägen i landska
pet Ångermanland) och Skellefteå. Dessa var alla belägna vid kusten. Det inne
bar att nästan hela inlandet, där lappmarken (i stort sett liktydigt med landskapet 
Lappland) var den dominerande delen, hörde till Umeå socken fram till dess att 
Lycksele utbröts som en egen socken 1606. Det innebär också, föga förvånande, 
att nästan hela nuvarande Umeå kommun ingick i Umeå socken vid skiftet mel
lan 1500- och 1600-talen. Det enda undantaget var den del av Hörnefors försam-

27'’ Bygden 1923a. Bygdén 1923b. Bygden 1925. Bygden 1926. I.agerstedt 1973 s 125ff, Luleå stift 
1904-1981. Församlingar och prästerskap 1982 s 11-20, Sveriges församlingar genom tiderna 
1989. Ivarsson 1992 s l82IToch Wångmar 2007 s 96f. 

ix" Wångmar 2007 s 126.



ling/landskommun som utbröts ur Nordmalings församling/landskommun. Mer
parten av Hömefors bröts ut från Umeå landsförsamling/landskommun 1913. 
Det innebar att som mest, från år 1925 till år 1965, var nuvarande Umeå kom
mun uppdelad på sex kommuner: Umeå stad, Umeå landskommun, Sävar lands
kommun, Holmöns landskommun, Hömefors landskommun samt Holmsunds 
landskommun/köping. Umeå landskommun slogs samman med Umeå stad 1965, 
strax efter att kommunblocksindelningen blivit fastställd 1963. De övriga fyra 
kommunerna bestod fram till årsskiftet 1973/1974, då nuvarande Umeå kommun 
bildades vid kommunblocksreformens slutförande.281 Det stora antalet delningar 
av socknar/församlingar skedde samtidigt som övre Norrland, bestående av Väs
terbottens och Norrbottens län, genomgick en stor folkökning, i synnerhet under 
1800-talet och början av 1900-talet. Till detta återkommer jag nedan.

Att Hölmön fick bilda kapellförsamling år 1802 var sålunda bara en liten del i 
en betydligt större och tidsmässigt utdragen process i övre Norrland.

Bildandet av kapellförsamlingen 1802
Hölmön blev egen kapellförsamling 1802. Samtidigt uppfördes en träkyrka som 
var färdig att tas i bruk 1803. Denna fick namnet Helena Elisabetkyrkan. Namnet 
syftade på makan till en av kyrkans största tillskyndare, nämligen brukspatron 
Mårten Grahn från Umeå. Detta var dock inte den första kyrkobyggnaden på 
ögruppen. Redan 1729 hade det tillkommit ett fiskekapell på ön Stora Fjäderägg, 
vilket fanns kvar fram till 1917/1918. Holmöns invånare var före bildandet av 
kapellförsamlingen hänvisade till Umeå sockens kyrka, belägen i Backen, strax 
väster om Umeå stad. Problemet var att oberoende av vädret på havet kunna ta 
sig till kyrkan för gudstjänstbesök, barndop och begravningar. Ibland kunde det 
vara förenat med uppenbar livsfara att bege sig över Västra Kvarken. Bortovaro 
från kyrkan kunde i värsta fall leda till böter. En annan bidragande orsak till att 
kapellförsamlingen, kyrkan och begravningsplatsen tillkom i början av 1800- 
talet var den tilltagande folkökningen.282

Kapellförsamlingens partiella självstyre 
1802-1924
Från år 1820 fick kapellförsamlingen en egen präst, benämnd kapellpredikant. 
Överföringen från Umeå landsförsamlings pastorat skedde enligt beslut år 1834, 
då Sävar blev eget pastorat. Nästa stora kyrkliga händelse var det andra kyrk- 
bygget år I89I, men det innebar inte någon organisatorisk förändring, utan ön 
förblev kapellförsamling i Sävars pastorat och kvarstod som en del av Sävars

281 Bygdén 1923a, Bygdén 1923b, Bygdén 1925, Bygdén 1926, Lagerstedt 1973 s 125ff, Luleå stift 
1904-1981. Församlingar och prästerskap 1982 s 11-20, Sveriges församlingar genom tiderna 
1989 och Ivarsson 1992 s 183f.

282 Lagerstedt 1973 s 125. Janzén I989as 16-22 och Lindroos 1991a s 3.



landskommun. En annan mindre ocli formell ändring var att öns prästtjänst om
reglerades från kapellpredikant till komminister år 1918. Från år 1896 hade 
tjänsten som kapellpredikant varit en kombinationstjänst med befattningen som 
folkskollärare. Denna ordning behölls även efter att det skett en omreglering till 
komministertjänst. Den integrerade tjänsten behölls ända fram till år 1975. Hol- 
möns uppgraderades från kapellförsamling till annexförsamling år 1923. Det 
skedde vid en tidpunkt då nästan alla kvarvarande kapellförsamlingar i landet 
upphöjdes till annexförsamlingar.28. Beslutet om bildandet av annexförsamlingen 
togs samtidigt som det beslöts att Hölmön skulle få bli en egen landskommun vid 
ingången av 1925.281 Detta behandlas mer utförligt nedan. Det skedde sålunda 
stora förändringar av administrativ art för Holmöns del i slutet av 1910-talet och 
under första halvan av 1920-talet.

När den officiella statistiken över kommunernas fattigvård och finanser börjar 
föras på 1870-talet finns det i vissa avseenden en särredovisning mellan Sävars 
landskommun/församling och Holmöns kapellförsamling. Det gällde främst de 
kyrkliga utgifterna, inklusive de för folkskolan, och utgifterna för fattigvården. 
Denna separering varierar dock delvis över tid. Det är därför inte möjligt att re
dovisa en fortlöpande och helt konsekvent resultatredovisning ända fram till att 
Hölmön blev en självständig landskommun år 1925. Jag har här, med tanke på 
att det trots allt är en bakgrundsteckning som inte ingår i fallstudiens undersök
ningsperiod, valt att nöja mig med så kallade punktstudier. Dessa görs i huvud
sak med 10 års intervall när det gäller kommentarer i löpande text och med fem 
års intervall för de resultat som redovisas i tabellform. Jag har inte heller gått 
igenom några protokoll från tiden före år 1925. Det enda undantaget är slutfasen 
av beslutsprocessen som ledde till att Hölmön fick bilda egen landskommun.

År 1874 fanns det totalt 15 understödstagare, vilket utgjorde fyra procent av 
öns invånare. Det fanns inga egentliga skillnader mot Sävars kommun i övrigt, 
där andelen understödstagare uppgick till fem procent av hela folkmängden. Det 
fanns andra landskommuner och kapellförsamlingar i Västerbottens län som 
hade en lägre andel understödstagare än Hölmön, men också de som hade en 
klart högre andel. År 1874 uppgick utgifterna för fattigvården på Hölmön till 150 
kronor. Kyrkans utgifter för folkskolan var 181 kronor, medan de övriga kyrkliga 
utgifterna uppgick till 1063 kronor. Den klart största utgiftsposten var avlöning
en av kapellpredikanten, som stod för över 80 procent av de rent kyrkliga utgif
terna. De totala utgifterna uppgick sålunda till 1394 kronor. De totala inkomster
na för kyrka, folkskola och fattigvård var 1502 kronor, varav den helt domine
rande delen finansierades genom den på fyrkar grundade beskattningen. Skatte
intäkterna uppgick nämligen till 1244 kronor. Statsbidragen till folkskolan ut
gjorde ännu en väldigt liten del av de totala inkomsterna, men i relation till utgif
terna för folkskolan var detta bidrag så högt som 41 procent.20

2S’ Konseljakt Ecklesiastikdepartementet 1923-08-24. nr 31, angående förändring indelning av 
Hölmön i Västerbottens län: Kammarkollegiets yttrande 1923-06-05 s 2, Lagerstedt 1973 s 125. 
Sveriges församlingar genom tiderna 1989 och. Holmöns kyka 100 år 1991 s 41 

2X4 I agerstedt 1973 s 125 och Janzén 1989b s 23-32.
2“' Bidrag till Sveriges officiella statistik. U) Kommunernas fattigvård och finanser IS74.



År 1880 uppgick antalet understödstagare till 33, vilket var nio procent av 
hela befolkningen på Hölmön, alltså en klar ökning i relation till år 1874. För 
Sävars kommun i övrigt uppgick andelen till sex procent, med andra ord en klart 
lägre andel än på Hölmön. Vid denna tidpunkt låg Holmöns kapellförsamling 
nästan i topp bland landskommunema/kapellforsamlingama i Västerbottens län i 
fråga om andelen understödstagare. Utgifterna för fattigvården på Hölmön upp
gick år 1880 till 549 kronor. I förhållande till det relativt stora antalet under
stödstagare var detta inte någon särskilt hög siffra. Utgifterna för folkskolan var 
250 kronor, medan den övriga kyrkliga verksamheten kostade 1049 kronor. Lik
som år 1874 var det kapellpredikantens avlöning som stod för den dominerande 
delen av de kyrkliga utgifterna. De samlade utgifterna uppgick därmed till 1848 
kronor. De totala inkomsterna var 1932 kronor. Här hade det skett en förändring 
i förhållande till 1874, genom att natura-persedlar hade blivit den viktigaste in
komstkällan.:8<’

Antalet personer som fick understöd från fattigvården var på Hölmön år 1890 
32 personer. Detta var åtta procent av öns invånare, alltså bara drygt en procent
enhet lägre än 1880. För Sävars kommun i övrigt uppgick andelen understödsta
gare till fyra procent. Även denna gång låg Hölmön tämligen högt bland lands- 
kommunema/kapellförsamlingarna i Västerbottens län. Utgifterna för fattigvår
den på Hölmön hamnade detta år på 214 kronor, vilket ändå måste betecknas 
som lågt med tanke på antalet understödstagare. Utgifterna för folkskolan var 
441 kronor, medan övriga kyrkliga utgifter slutade på 1615 kronor. Det innebar 
totala utgifter på 2270 kronor. Inkomsterna var denna gång inte särredovisade 
mellan Hölmön och Sävar.286 287

För år 1900 finns det inte heller någon uppdelning mellan Hölmön och Sävar 
när det gäller antalet personer som fick understöd från fattigvården. I hela Sävars 
landskommun fanns det 165 understödstagare, vilket utgjorde fyra procent av 
den samlade befolkningen. Detta utgjorde inte någon topposition i länet. Utgif
terna för folkskolan och de övriga kyrkliga aktiviteterna är särskilt angivna för 
Hölmön. De uppgick till 845 respektive 1887 kronor. Det betyder att utgifterna 
för folkskolan hade nästan fördubblats sedan år 1890.288

För år 1910 fanns det inte någon uppdelning mellan Sävar och Hölmön i fråga 
om andelen individer som fick understöd från fattigvården. Detta år var det 115 
personer som fick sådant understöd. Det utgjorde 3,0 procent av hela kommu
nens invånarantal. Det fanns landskommuner i Västerbottens län som hade en 
betydligt högre andel understödstagare än Sävar. UtgiftsfÖrdelningen var denna 
gång särredovisad för kyrkan, folkskolan och fattigvården. Holmöns utgifter var 
för kyrkan 1901 kronor, medan utgifterna för folkskolan och fattigvården upp
gick till 1146 kronor respektive 76 kronor. Det sistnämnda tyder på att antalet 
understödstagare på ön hade minskat betydligt i förhållande till de höga siffrorna 
åren 1880 och 1890.289

286 Bidrag till Sveriges officiella statistik, II) Kommunernas fattigvård och finanser 1880.
287 Bidrag till Sveriges officiella statistik. U) Kommunernas fattigvård och finanser 1890.
288 Bidrag till Sveriges officiella statistik, II) Kommunernas fattigvård och finanser 1900.
289 Bidrag till Sveriges officiella statistik. U) Kommunernas fattigvård och finanser 1910.



Utvecklingen mellan 1874 och 1894. då det finns särredovisade uppgifter för 
Hölmön och Sävars landskommun i övrigt, kan sammanfattas i tabellform enligt 
följande.

Tabell 5 Utvecklingen av understödstagare och utgiftsfordelning i Holniöns 
kapellförsamling 1874-1894

Ar l iiderstiidstagarc Andel (%) l (gifter (kronor)

k\ rka Folkskola fattigvård ■ otalt
1874 15 4 1063 150 181 1394
1880 33 9 1049 250 549 1848
1885 28 8 2184 440 197 2821
1890 32 8 1615 441 214 2270
1894 20 5 13103 488 199 13790

Källa: Bidrag liil Sveriges officiella stal islik, V) Kommunernas fattigvård och finanser 187-1 1894.

Tabellen visar sålunda att antalet och andelen personer som fick understöd från 
fattigvården var relativt lågt vid periodens början och slut. Under perioden där
emellan låg det däremot betydligt högre. Samtidigt var utgifterna för fattigvården 
aldrig särskilt höga i förhållande till antalet understödstagare. En enskild siffra i 
tabellen kräver också en ytterligare förklaring, nämligen utgifterna för kyrklig 
verksamhet 1894. Det torde handla om utgifterna för byggandet av kapellförsam
lingens nya kyrka. Vid denna tidpunkt gjordes ingen åtskillnad mellan drifts- och 
kapitalutgifter (investeringar), 'fotalt sett var de rent kyrkliga utgifterna klart 
dominerande under hela denna tidsperiod. Det är emellertid viktigt att vara med
veten om att på vissa kommunala ansvarsområden hade Hölmön ingen självstän
dighet, utan där redovisas alla utgifter gemensamt för hela Sävars landskommun.

Den partiella självstyrelsen för kapellförsamlingen bör rimligen ha underlättat 
övergången till helt självständig landskommun år 1925. Det kyrkliga bandet till 
Sävar behölls dock i så måtto att de båda församlingarna fortsatte att bilda ett 
gemensamt pastorat med Sävar som moderförsamling.240

Kommunbildningen 1925
Grunden för att Hölmön blev en egen landskommun år 1925 hade en rikspolitisk 
koppling, som tog sin början redan år I908. Då lämnade nämligen ledamoten av 
riksdagens andra kammare. Carl Ödman (lantmannapartiet) från Fiskebäckskil i 
Göteborgs och Bohus län, in en motion som ville upphäva de gamla föråldrade 
regelverken från I720 och I766 som innehöll krav på att invånarna i en kapell
församling måste vara med och delta ekonomiskt i byggande och underhåll av 
moderförsamlingens kyrka. Motionen hade främst sin grund i erfarenheter från

Luleå stift 1904-1981. f örsamlingar och prästerskap 1982 s 34f .



Ödmans hemtrakter i Göteborgs stift, där kapellförsamlingar förekom talrikt.21,1 
Lagutskottet ställde sig bakom motionen och föreslog riksdagens båda kamrar att 
Kungl. Maj:t borde verkställa utredning i enlighet med motionens intentioner.291 292 
Riksdagens båda kamrar biföll utskottets utlåtande utan debatt.293

Kungl. Maj:t remitterade frågan till kammarkollegiet nästan omgående, varvid 
kollegiet gav uppdrag till landets länsstyrelser att inventera vilka kopplingar som 
fanns mellan kapellagen/kapellförsamlingarna och moderförsamlingarna i re
spektive län. År 1918 hade kammarkollegiet gett sitt eget arkivkontor i uppdrag 
att sammanställa de olika regionala utredningarna, vilket var slutfört i december 
1920. Kollegiet framhöll att bildandet av nya kapellförsamlingar i stort sett hade 
upphört. Antingen byggdes det nya kyrkor/kapell inom ramen för en helt intakt 
församlingsbildning eller bildades det direkt en ny annexförsamling eller även ett 
eget pastorat. Regeln om att kapellförsamlingens invånare måste vara med och 
bekosta nybyggande eller renovering av moderförsamlingens kyrka kunde lätt 
leda till konflikter. Kollegiet ansåg därför att systemet med kapellag och kapell
församlingar borde avvecklas om det inte fanns särskilda omständigheter som 
motiverade att organisationen blev kvar. Det lämpligaste var att Kungl. Maj:t 
prövade varje enskilt fall, varvid möjligheten att omreglera kapellförsamling- 
en/kapellaget till annexförsamling borde prövas regelmässigt. Vid prövningen 
om en förändring från kapellförsamling till annexförsamling borde det samtidigt 
övervägas om kapellförsamlingen inte också borde bli en egen landskommun 
och en egen jordebokssocken. Istället för kapellförsamlingar borde det bli möj
ligt att upprätta kyrkobokföringsdistrikt.294 Kungl. Maj:t ställde sig bakom kolle
giets förslag och uppdrog den 27 maj 1921 åt kollegiet att verkställa prövningar 
av kapellförsamlingamas/kapellagens framtida status.295

Prövningen om Holmöns kapellförsamling borde fa bilda annexförsamling, 
egen landskommun och egen jordebokssocken sluthandlades under tidsperioden 
1921-1923. Redan år 1908 hade kyrkostämman på Hölmön krävt att få slippa 
vara med och betala för byggnation och underhåll av Sävars kyrka. Detta hade 
inte genomförts då Sävars församling hade ställt villkor att kapellförsamlingen 
måste avlöna sin egen fjärdingsman och sin egen barnmorska. Frågan aktualise
rades på nytt när en ny löneresolution för prästerna i Sävars pastorat antogs 
1917, med ikraftträdande den 1 maj 1918. Enligt denna var en komminister pla
cerad i Holmöns kapellförsamling. Komministern borde ha ansvar för kyrkobok
föringen på Hölmön. Därför skulle Hölmön befrias från att bidra ekonomiskt till

291 Motion Andra kammaren 1908 nr 81 och Norberg, Tjerneld, och Asker , band 4, 1990, s 178.
292 Utlåtande lagutskottet 1908 nr 52.
291 Protokoll Första kammaren 1908 nr 41 s 9, Protokoll Andra kammaren 1908 nr 50 s 10 och 

Riksdagens skrifvelse 1908 nr 109.
2,4 Konseljakt Ecklesiastikdepartementet 1923-08-24, nr 31, angående förändrad indelning av Höl

mön i Västerbottens län: Kammarkollegiets skrivelse 1920-12-21.
295 Konseljakt Ecklesiastikdepartementet 1923-08-24, nr 31, angående förändrad indelning av Höl

mön i Västerbottens län: Kammarkollegiets yttrande 1923-06-05 s 1.



kyrkobyggnaden ί Sävar och samtidigt bli annexförsamling. Denna fråga hade 
sedan varit föremål för remissbehandling.29<1

Kommunalfullmäktige i Sävar hade ansett det önskvärt att Hölmön bildade 
egen kommun från den tidpunkt som den omändrades från kapellförsamling till 
annexförsamling, utan att några särskilda villkor ställdes. Alla de övriga remiss
instanserna. Sävars församling, Holmöns kapellförsamling, kyrkoherden i Sävars 
pastorat, komministern på Hölmön, kontraktsprosten, domkapitlet, landsfiskalen 
och länsstyrelsen, tillstyrkte att Hölmön fick bli annexförsamling. Skolöversty
relsen lät meddela att Hölmön från 1922 de facto hade utgjort eget skoldistrikt. 
Skolöverstyrelsen tillstyrkte att Hölmön även formellt fick vara eget skoldistrikt. 
I slutfasen fick kyrkostämman i Holmöns kapellförsamling även yttra sig om hur 
församlingen såg på att bilda egen kommun. Förslaget tillstyrktes av stämman. 
Även pastorsämbetet i Sävars församling och kommunalnämndens ordförande i 
Sävars kommun tick möjlighet ge synpunkter och upplysningar i ärendet.29 I 
kammarkollegiets slutyttrande framhölls det att kapellförsamlingen alltsedan 
1836 hade utgjort ett separat fattigvårdssamhälle. I utredningen ingick en sam
manställning över fattigvårdsutgifterna på Hölmön för åren 1919-1922. Även 
utgifterna för skolväsendet och de rent kyrkliga utgifterna ingick i denna sam
manställning. Det fanns en skuld på 20 000 kronor för det nyuppförda skolhuset, 
som måste amorteras inom 20 år. Det hade upprättats en simulerad budget för 
kommunen och församlingen, inklusive skolväsendet, som ansågs visa att Höl
mön kunde fungera som egen landskommun och annexförsamling.298

Den 24 augusti 1923 tog Kungl. Maj:t beslut om att kapellförsamlingen skulle 
ombildas till annexförsamling, vilket trädde i kraft i princip omgående. Det inne
bar även att Hölmön från ingången av år 1925 blev en egen landskommun och en 
egen enhet i jordeboken, så kallad jordebokssocken.299 Beslutet fattades med stöd 
av den nya indelningslag som gällde för primärkommuner och kyrkliga försam
lingar, som trätt i kraft vid årsskiftet 1919/1920. Detta regelverk innebar en be
tydande formalisering av förfarandet vid förändringar av den kommunala indel
ningen. bl.a. gällande vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en föränd
ring fick genomföras. Det fanns kriterier för att genomföra tvångsmässiga indel-

konseljakt Ecklesiastikdepartementet 1923-08-24. nr 31, angående förändrad indelning av Höl
mön i Västerbottens län: Kammarkollegiets PM 1921-08-20 och Kammarkollegiets yttrande 1923- 
06-05.

Konseljakt Ecklesiastikdepartementet 1923-08-24. nr 31. angående förändrad indelning av Höl
mön i Västerbottens län: Kammarkollegiets PM 1921-08-20, Skrivelse frän kyrkostämman i Hol
möns kapellförsamling 1923-02-26, Skrivelse från kommunalnämndens ordförande i Sävars lands
kommun 1923-05-13 samt Kammarkollegiets yttrande 1923-06-05.

konseljakt I cklesiastikdepartementet 1923-08-24. nr 31, angående förändrad indelning av Höl
mön i Västerbottens län: Protokoll sockenstämman i Sävars socken 1836-11-06, § 4. Sammandrag 
av Hölmö faltigvårdsamhällets utgifter och uppdebiterade medel för åren 1919-1921 samt Kam
markollegiets yttrande 1923-06-05.

” Konseljakt Ecklesiastikdepartementet 1923-08-24. nr 31, angående förändrad indelning av Höl
mön i Västerbottens län: Kammarkollegiets yttrande 1923-06-05. Folkräkningen 1930 Del I s I I6f. 
I. agerstedt 1973 s 125 och Luleå stift 1904-1981. Församlingar och prästerskap 1982 s 35.



ningsändringar. Dessa skulle ha varit uppfyllda om fullmäktige i Sävar hade 
motsatt sig att Hölmön fick bilda en egen kommun. ’""

Som en förberedelse för kommunbildningen skedde 1924 en tillbyggnad av 
skolan med en samlingssal. Den skulle användas för kommunala sammanträden, 
men även för byaråd och byabönen, som förekom ända fram till 1960-talet.300 301

Befolkningsutveckling
Nybildningen av socknar/församlingar under 1600-, 1700-, 1800- och 1900- 
talen, vilken har behandlats ovan, skedde samtidigt som befolkningen ökade 
kraftigt inom det område som nu utgör Västerbottens län. En ungefär likartad 
ökning skedde även inom det område som numera utgör Norrbottens län, men 
som fram till 1810 ingick i Västerbottens län. Hela övre Norrland genomgick så
lunda en kraftig ökning av befolkningen under dessa sekel. Det är inte svårt att se 
ett samband mellan sockendelningarna och befolkningsökningen. '"3 Den detalje
rade utvecklingen för övre Norrland redovisas i tabellen nedan, där det redan 
från början sker en uppdelning på två län, trots att delningen skedde 1810.

Tabell 6 Befolkningsutvecklingen i Västerbottens och Norrbottens län 
1571-1920

År Län
Västerbotten Norrbotten Totalt Förändring (%)

1571* 7304 7427 14731 ___

1699* 11344 13622 24966 + 70
1751 15621 20329 35950 + 44
1820 39169 37142 76311 + 112
1840 54603 47017 101620 + 33
I860 81478 69225 150703 + 48
1880 106435 90761 197196 + 31
1900 143735 134769 278504 + 41
1920 182209 182949 365158 + 31

* = Bygger på Lennart Andersson Palms uppskattningar.

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik 1860-1900. Folkräkningen 
1920. Del I. och Andersson Palm 2000 s 198f.

Att den procentuella ökningen blir så hög mellan åren 1751 och 1820 hänger 
självklart samman med att denna tidsperiod är så mycket längre än de följande

300 SFS 1919:293.
301 Sandström 1991b s 52 och Västerbottens-Kuriren 1963-12-28.
31,2 Andersson Palm 2000, Bidrag till Sveriges officiella stalistik 1860-1900, A) Befolkningsstatistik 

och Folkräkningen 1920, Del 1



perioderna, vilka alla omfattar 20 år. Bland dessa perioder uppvisas den största 
procentuella ökningen mellan 1840 och I860.

I den nationella befolkningsstatistiken sker det en särskiljning mellan Sävars 
socken och Holmöns kapellförsamling första gången 1840, med andra ord nästan 
40 år efter det att Hölmön blivit kapellförsamling. År 1840 hade Hölmön 207 in
vånare. Fram till år 1900 skedde en nästan konstant befolkningsökning. Under 
dessa 60 år ökade befolkningen med 110 procent, alltså mer än en fördubbling. 
Under samma period ökade befolkningen i Västerbottens län med 163 procent. 
Ökningen av Holmöns befolkning under 1800-talet bidrog till att det skedde ett 
relativt stort antal hemmansklyvningar. Vid början av 1800-talet fanns det 13 
åboar (brukningsenheter). Vid genomförandet av storskiftet åren 1903-1907 
uppgick antalet enheter till 53, men många av dessa var arealmässigt små. Den 
stora folkökningen blev möjlig till följd av nyodling, Iler brukningsenheter samt 
effektivare jordbruksmetoder. Efter en något minskad befolkning under 1910- 
talet steg åter folkmängden och var vid kommunbildningen 1925 (l/l) 430 invå
nare. Därefter skedde en nästan konstant minskning av befolkningen så länge 
som Hölmön var egen kommun. Den största reduceringen inföll under perioden 
1960 -1973, då befolkningen minskade från 257 till 155 invånare, en minskning 
med hela 40 procent. '1'4 Utifrån detta faktum var det lite förvånande att kommu
nen kunde hålla ut som egen enhet fram till 1974, då lagstiftningen krävde att 
kommunblocksreformen måste slutföras. Befolkningsutvecklingen för perioden 
1840 1973 redovisas i tabellen nedan.

Tabell 7 Befolkningsutvecklingen på Hölmön 1840-1973

Ar (31/12) Invånare Index ( 1925= 100) Ar Invånare Index

1840 207 48 1935 392 91
1850 254 59 1940 344 80
1860 310 72 1945 346 80
1870 359 83 1950 296 69
1880 361 84 1955 278 65
1890 398 92 I960 257 60
1900 434 101 1965 223 52
1910 440 102 1970 177 41
1920 415 96 1971 175 41
1925 431 100 1972 168 39
1930 422 98 1973 155 36

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik I860 1910, A) Befolkningsstatistik. Årsbok för Sveriges 
kommuner 1920 1973 och Folkmängd3! december 1973. Del I.

m Sandström 1991 b s 50.
"4 Bidrag till Sveriges officiella statistik I860 1910. A) Befolkningsstatistik. Årsbok för Sveriges 
kommuner 1920 1973 och Folkmängd 3/ december 1973. Del I



År 1973 fanns det bland kommunens röstberättigade personer en relativt begrän
sad övervikt av män, 53 procent, medan kvinnorna var 47 procent.305 Två mått av 
betydelse för befolkningsutvecklingen är också dels inflyttningen, dels andelen 
äldre människor av den totala befolkningen. År 1952 var 183 av 220 (83 procent) 
av de röstberättigade invånarna födda i Holmöns församling. Det kan ses som ett 
uttryck för att inflyttningen till Hölmön var relativt begränsad.’06 En annan indi
kation på den gradvis minskade befolkningen gäller andelen personer över 67 år, 
alltså den gamla pensionsåldern som ännu gällde när Hölmön upphörde som 
egen kommun. År 1952 var 10 procent av kommunens invånare över 67 år, me
dan motsvarande siffra 1973 uppgick till 22 procent. Medellivslängden ökade 
visserligen under denna period, men förändringen pekar också mot att kommu
nens befolkning skulle fortsätta att reduceras. 07

Umeå stads tjänstemän gjorde år 1970 en sammanställning över mark- och 
plansituationen i kommunblockets randkommuner, bl.a. Hölmön. Där sades föl
jande om Holmöns befolkning: "Befolkningen är koncentrerad till Holmöns by 
och uppgick den 1 januari 1970 till 196 personer. Befolkningsstrukturen är 
gammal och den vikande tendens som hittills rått beträffande befolknings
underlaget väntas fortsätta. En optimistisk beräkning ger vid handen att 1980 har 
befolkningen reducerats till hälften. Andelen pensionärer kommer att vara myck
et hög. Det är icke uteslutet att utvecklingen går ännu snabbare”.’08

Näringsstrukturen
Ända sedan 1500-talet hade Hölmön varit ett lokalsamhälle som helt dominera
des av jordbruk och fiske. Denna inriktning fanns ännu kvar när ön blev egen 
kommun 1925. 09 En kommunbeskrivning från år 1957 konstaterar kort och gått: 
”Fiske och jordbruk ger befolkningen dess bärgning”.310 Ännu 1950 var två tred
jedelar av öns befolkning via sina familjer knuten till primärnäringama jordbruk, 
skogsbruk och fiske. Den tidigare nämnda kartläggningen, gjord av Umeå stad

305 Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden Holmöns kommun röstlängder 1916-1973, Allmän röst
längd för Holmöns valdistrikt 1973.

306 Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden Holmöns kommun röstlängder 1916-1973, Röstlängd för 
val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röstlängd för Holmöns kommun upprättade 
år 1952,

307 Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden Holmöns kommun röstlängder 1916-1973, Röstlängd för 
val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röstlängd för Holmöns kommun upprättade 
år 1952 och Allmän röstlängd för Holmöns valdistrikt 1973 samt Årsbok för Sveriges kommuner 
1952-1953 och 1972-1973.

308 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970, Kommunstyrel
sen Bilagor 1971-1973, Ang. mark- och plansituationen i hlockets kommuner, Umeå stadskansli 
1970-04-28 s 9.

309 Fahlgren 1973b s 99-107, Sandström 1989 s 136fT och Edlund 1991.
310 Svensk kommunalförvaltning. Våra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens 

och Norrbottens län 1957 s 157.



1970, anger följande om öns näringsstruktur: ”Näringsstrukturen är ensidigt in
riktad på jordbruk (och llske)”.’"

Från 1930 innehåller befolkningsstatistiken tydliga uppgifter om fördelningen 
mellan olika yrkesgrupper/näringsgrenar. Detta redovisas i tabellen nedan.

Tabell 8 Folkmängd på Hölmön efter näringsgrenar 1930-1950

Näringsgren År
1930 1940 1950
Antal % Antal % Antal %

Jordbruk med binäringar 273 65 231 67 188 64
Industri och hantverk 23 5 24 7 18 6
1 landel och samfärdsel 64 15 64 18 56 19
Förvaltning och fria yrkan 19 5 13 4 22 7
1 lusligt arbete, pensionärer ocb övriga 43 9 12 3 12 4
Totalt 422 99 344 99 296 100

Kiillä: Folkräkningen /930 1950.

Tabellen visar att näringsgrenen jordbruk med binäringar (främst llske) låg i stort 
sett konstant på knappt två tredjedelar av den totala befolkningen. Skogsbruket 
var däremot av mindre betydelse på Hölmön. För Sverige som helhet genomgick 
jordbruk med binäringar en relativt kraftig reducering i fråga om andelen yrkes
verksamma Linder denna 20 år långa period. Andelen sjönk nämligen från 39 til] 
25 procent. Samtidigt skedde en ökning av andelen personer som var verksamma 
inom industri och hantverk, från 36 till 43 procent. Hölmön låg sålunda inte i fas 
med utvecklingen i landet som helhet i fråga om fördelningen mellan jordbruk 
med binäringar och industri och hantverk. Andelen verksamma inom jordbruk 
med binäringar inom Holmöns kommun var dock inte extrem ined nationella 
mått och inte ens för Västerbottens län. Till exempel hade Sävar 1950 en lika 
hög andel av befolkningen knuten till jordbruket och dess binäringar. För grup
perna handel och samfärdsel samt förvaltning och fria yrken låg däremot inte 
Holmöns kommun särskilt lågt. Det hängde samman med färjetrafiken samt de 
personer som var anställda vid tullen, kustbevakningen och fyrarna.

Vid folkräkningen i960 och folk- och bostadsräkningen 1970 tillämpades det 
enbart en annan metod för att klassificera näringsstrukturen. Det skedde inte nå
gon gruppering av familjer utifrån näringsstrukturen. Klassificeringen hade en 
individinriktning och gjorde en tydlig skillnad mellan förvärvsarbetande och icke 
förvärvsarbetande. Denna tabell redovisas nedan.

" Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970. Kommunstyrel
sen Bilagor 1971 1973. Ang. mark- och plansituationen i blockets kommuner. Umeå stadskansli 
1970-04-28 s 9.



Tabell 9 Folkmängd på Hölmön efter näringsgrenar 1960-1970

Näringsgren År
I960 1970*
Antal % Antal %

Jord-/skogsbruk med binäringar 37 14 16 1 1
Industri och bygg/anläggning. 22 9 7 5
Handel 7 3 3 2
Samfärdsel 19 7 12 8
Tjänster 17 7 16 11
Husligt och ej yrkesverksamma 155 60 97 64
Totalt 257 100 151 101

* = Invånare som är minst 16 år gamla.

Källa: Folkräkningen I960 och Folk- och bostadsräkningen 1970.

Tabellen visar att förvärvsfrekvensen på Hölmön vid båda tillfällena med natio
nella mått måste betraktas som låg, då gruppen husligt arbete och ej yrkesverk
samma utgjorde en hög andel av befolkningen. En bidragande orsak till det var 
att de gifta och sammanboende kvinnorna på Hölmön hade en låg förvärvsfre
kvens, i synnerhet år I960, men också i viss mån år 1970. Av den förvärvsarbe
tande befolkningen på Hölmön I960 var andelen kvinnor bara 10 procent. Fast 
det fanns även andra landskommuner som låg nästan lika lågt som Hölmön och 
även dessa hade i allmänhet en agrar prägel. År 1970 var andelen kvinnor bland 
de yrkesverksamma på Hölmön 20 procent, alltså en fördubbling i relation till 
1960. Vid detta tillfälle intog Hölmön inte bottenplatsen bland kommunerna i 
Västerbottens län. Skillnaden mot de kommuner som hade högst kvinnlig för
värvsfrekvens i länet var dock betydande. I Umeå kommun utgjorde kvinnorna 
hela 42 procent av de yrkesverksamma år 1970.

Den låga andelen yrkesverksamma kvinnor på Hölmön hade sannolikt två 
förklaringar. För det första fanns det ingen industriell verksamhet på ön som ef
terfrågade kvinnlig arbetskraft efter det att fiskekonservfabriken, som sysselsatte 
runt 20 kvinnor, brann ned 1950 och därefter inte återuppfördes.312 För det andra 
innebar kommunens svaga ekonomiska bärkraft att det inte var möjligt att bygga 
ut den kommunala verksamheten i någon större utsträckning, vilken annars kun
de gett öns kvinnor arbete. Folkminskningen bidrog också till att behovet av ser
vice inte ökade så mycket.

Handel, samfärdsel och tjänster hade däremot inte minskat i betydelse på det 
sätt som skett med jordbruket. Tjänstesektorn ökade i betydelse mellan 1960 och 
1970, men detta var en allmän trend i hela landet. Det gällde särskilt tjänster i 
kommuner och landsting, men som tidigare nämnts blev inte detta tydligt på 
Hölmön när kommunen ställs i relation till andra kommuner med högre folk
mängd, bättra ekonomisk bärkraft och större behov av kommunal service.

312 Boberg 1973 s 60f.



Trots omläggningen av statistiken framgår det tydligt att andelen verksamma 
inom jordbruk med binäringar minskade kraftigt efter 1950. Minskningen mellan 
I960 och 1970 var uttryckt i procentenheter inte så stor. men i absoluta tal var 
det mer än en halvering. Förklaringen torde vara den stora omstruktureringen av 
jordbruket som inträdde i Sverige under i synnerhet 1950- och 1960-talen, då de 
små brukningsenheterna ganska snabbt blev så olönsamma att de inte gick att 
försörja sig på. Med tanke på att brukningsenheterna på Hölmön i många fäll var 
tämligen små till arealen blev effekterna särskilt kännbara på ön. Inför kommu
nens upphörande vid utgången av 1973 fanns det bara kvar knappt 15 mjölkkor 
på Hölmön. I början av 1900-talet hade det funnits 120 kor på ön.'1' Den lång
siktiga utvecklingen inom jordbruket 1927-1971 redovisas i följande tabell.

Tabell 10 Jordbrukets utveckling i Holmöns kommun 1927-1971

Ar Bruknings
enheter

Brukad åker
(hektar)

Åkcr/be
(hektar)

llusdj ur

Häst Nöt Får Svin Ilöns

1927 63 1 18 1,9 13 103 26 17 85
1951 55 132 2.4 25 159 53 6 0
1966 19 75 3.9 1 1 65 23 0 10
1971 15 68 4.5 7 36 1 13 0 0

Källa: Jordbruksräkningen 1927 /966 och Lanfbntksräknirtgen /97/.

Denna tabell visar med stor tydlighet att omstruktureringen inom öns jordbruk på 
allvar tog tärt under 1950-talet, då antalet brukningsenheter reducerades med 65 
procent på 15 år mellan 1951 och 1966. Detta fick till följd att den brukade åker
arealen reducerades och att det skedde en kraftig minskning av det totala antalet 
nötkreatur. Denna utveckling fortsatte sedan under tidsperioden 1966-1971. Den 
enda kurva som pekade uppåt var antalet far, vilket i viss mån kan ses som ett 
substitut för den stora reduceringen av nötkreaturen.

Bland Holmöns kommunala handlingar förvaras underlag för den nationella 
jordbruksstatistiken, bl.a. uppgifter från 1956. I materialet finns uppgifter från 24 
brukningsenheter. Hos dessa varierade åkerarealen mellan 1,96 och 6,15 hektar, 
medan den totala arealen var på mellan 60,6 och 295,8 hektar. Merparten av are
alen utgjordes av skogsmark. Vallodling av hö tog i genomsnitt 80 procent av 
åkerarealen i anspråk. De resterande 20 procenten fördelades med fa undantag på 
korn och potatis. På 19 av de 24 enheterna fanns det mjölkkor. På två gårdar 
fanns det bara en häst, medan tre enheter saknade husdjur. Antalet mjölkkor va
rierade mellan två och fyra.’"

Fahlgren 1973b s 106.
Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1941-197.3, Jord- 

bruksräkningar 1948-1962. Uppgifter för arealinventering och kreatursräkning 1956-09-15 från 24 
brukningsenheter.



En förteckning från 1958 visar att det fanns 52 jordägare med en total åker
areal på 109,1 hektar, vilket betyder en genomsnittlig åkerareal på 2,1 hektar per 
jordägare. Jordägarnas åkerareal varierade mellan 0,56 hektar och 6 hektar. Det 
var kommunalnämndens ordförande, John Grubbström, som var ägare till den 
minsta åkerarealen. ’15 Det fanns alltså inte något samband mellan stort jordägan
de och en framskjuten politisk position, vilket mycket väl kunde vara fallet före 
den allmänna rösträtten infördes år 1919. Motsvarande uppgifter från 1962 visa
de att ändringarna sedan 1958 var begränsade. Vid detta tillfälle fanns det även 
uppgifter om hur många besättningar med mjölkkor det fanns och hur många kor 
som ingick i besättningarna. Det fanns 73 mjölkkor i 30 besättningar, som hade 
mellan en och fem kor, med ett genomsnitt på 2,4 mjölkkor.’16 Även med dåtida 
mått var det små besättningar. Kobesättningarnas storlek måste ses mot bakgrund 
av att brukningsenheterna i regel hade liten åkerareal.

I december 1969 presenterade lantbruksnämnden i Västerbottens län en utred
ning om fiskenäringens nuläge och framtida utveckling på Hölmön. Det fram
hölls att Hölmön var det största fiskeläget i Västerbottens län. Omkring 40 per
soner var varaktigt verksamma inom fisket och var beroende av detta för sin för
sörjning. År 1967 var branschen fördelad på 9 yrkesfiskare och 33 binäringsfis- 
kare. År 1958 hade motsvarande siffror varit 20 respektive 45, varför det hade 
skett en betydande minskning av de rena yrkesfiskarna, med 55 procent på 10 år. 
Dessutom var de kvarvarande fiskarnas medelålder relativt hög, och uppgick till 
omkring 50 år. År 1967 fanns det ingen yrkesfiskare som var under 40 år. Det fö
rekom inte någon nyrekrytering till fisket ur yngre åldersgrupper. Utvecklingen 
på Hölmön var inte alls extrem, utan den hade varit ungefär likvärdig på fastlan
det. Yrkesfiskarnas bruttointäkter låg år 1967 i medeltal på 5740 kronor per år, 
medan binäringsfiskarnas bruttointäkter i genomsnitt var 820 kronor per år. Vär
det på de den totala fångsten var årligen runt 120 000 kronor, där merparten kom 
från fångster av sik och lax. Fisket bedrevs inte optimalt, bl.a. därför att fiskarna 
under de senaste åren tidvis haft beredskapsarbeten. Fisket kunde emellertid bara 
bedrivas under sex till åtta månader per år, till följd av isläget. Fiskarna var ofta 
beroende av andra inkomstkällor. Svårigheterna att finna alternativa inkomstkäl
lor på ön var en orsak till att antalet yrkesfiskare på Hölmön minskat kraftigt un
der de senaste 10 åren. För att behålla ett yrkesfiske på Hölmön i framtiden var 
det nödvändigt att åstadkomma kompletterande inkomster. En sådan möjlighet 
kunde vara att göra en satsning på uthyrning av stugor och båtar samt organise
rade fisketurer för att locka fritidsfiskare till ön.117 * 317

515 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970, Kommunstyrel
sen Bilagor 1971-1973, Blockindelningsplan för överblock nr 7. Hölmön, inom Västerbottens län, 
upprättad 1958-01-23.

116 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973, Civil- 
försvarsnämnden, Kristidsstyrelsen 1941-1973, Arbetsmarknadsverket, Organisationsplan för över
block nr 7, Hölmön, upprättad 1962-11-17.

317 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973, Fiske 
inom Hölmön 1944-1973, Angående fiskenäringens situation och sannolika utveckling på Hölmön, 
1969-12-09,.



Jordbrukets minskade betydelse blir särskilt tydlig i de studier som gjordes av 
planeringsavdelningen vid Umeå stadskansli under år 1969. Vid denna tidpunkt 
var det 30 personer på Hölmön som hade inkomster från jordbruksfastigheter, 
men det var bara en som hade jordbruket som sin huvudsakliga inkomstkälla. 
Den vanligaste inkomstkällan, närmare bestämt för 107 personer, var inkomst 
från tjänst/anställning. Studien visade också att Holmöns invånare hade den lägs
ta medianinkomsten bland blockets kommuner. Den uppgick till 8410 kronor per 
år. Näst lägst låg Sävar med 14 I 10 kronor och högst återfanns Umeå med 
18 130 kronor. Hölmön låg även sist i alla undergrupper utom för män mellan 20 
och 66 år, där Sävar låg en aning lägre än Hölmön. Männen på Hölmön hade 
nämligen en årlig medianinkomst på 19 000 kronor, medan motsvarande värde i 
Sävar var 18 900 kronor. Den grupp där Hölmön uppvisade allra sämst värde i 
relation till de andra fyra kommunerna var i gruppen ensamstående kvinnor i ål
dern 20-66 år. Inkomstfördelningen mellan män och kvinnor var särskilt skev på 
Hölmön. Av de totala inkomsterna på 1,5 miljoner kronor stod män mellan 20 
och 66 år för 1,1 miljoner, vilket sålunda var 73 procent av de samlade inkoms
terna.'18

Antalet personer på Hölmön med skattepliktig förmögenhet, med nedre grän
sen på 100 000 kronor 1969, var fyra till antalet. Dessa hade tillsammans en 
förmögenhet på 0.6 miljoner kronor."

Partipolitisk struktur och valdeltagande
Införandet av kommunalfullmäktige i Holmöns kommun ledde inte till att kom
munen tick någon partipolitik. Vid valet 1954 fanns det två lokala listor, men i 
de följande valen 1958-1970 förekom bara en samlingslista. ’20 För att ta uppgif
ter om hur den partipolitiska strukturen såg ut på Hölmön blir det nödvändigt att 
studera valstatistiken från riksdagsvalen och landstingsvalen. I dessa val röstade 
öborna på de partier som fanns verksamma på nationell nivå. För riksdagsvalen 
(valen till andra kammaren) finns det valstatistik från 1917. Det första valet med 
allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor hölls 1921. Det betyder att vid 
de två första valen som redovisas var inte rösträttsbestämmelserna demokratiska. 
För landstingsvalen finns det lokal statistik i den tryckta valstatistiken från år 
1938.

'IS Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1032-1970. Kommun
styrelsen Bilagor 1971-1973. Statistiska meddelanden, Stadskansliets planeringsavdelning. Umeå. 
Nummer 1969:29. Inkomstfördelningen inom Umeå kommunblock.

Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970, Kommunstyr
elsen Bilagor 1971 197.3, Statistiska meddelanden. Stadskansliets planeringsavdelning. Umeå. 
Nummer 1969:22. Förmögenheter m.m. samt inkomstförhållanden i olika stadsdelar och olika lä- 
miljestorlekar i Umeå.

” Kommunala valen 1454 1466 och Allmänna valen 1470. tlel 2.



Tabell 11 Valresultat på Hölmön i riksdagsvalen 1917-1970

År Valtyp Antal röster per parti

S KA pk F/Fp Bf/C H/M Kds Totalt
1917 AK 0 0 45 0 20 — 65

1920 AK 0 0 16 15 1 — 32
1921 AK 3 0 37 17 27 — 84
1924 AK 5 0 73 0 25 — 103
1928 AK 7 0 74 0 59 — 140

1932 AK 20 2 47 12 28 109
1936 AK 28 (1)7 61 0 60 — 156

1940 AK 44 0 56 5 32 — 137

1944 AK 74 0 52 8 16 .... 150
1948 AK 70 0 62 12 14 — 158

1952 AK 32 0 96 3 17 — 148

1956 AK 44 0 55 0 35 — 134

1958 AK 21 2 74 9 34 140

1960 AK 33 1 76 15 11 136

1964 AK 33 0 54 13 9 5 1 14

1968 AK 32 0 45 19 16 0 112
1970 EK 27 0 37 23 14 0 101

AK = Val till andra kammaren. EK = Val till enkammarriksdagen. (1) = Socialistiska partiet.

Källa: Riksdagsmannavalen 1915 -1968 och Allmänna valen 1970, del 1.

Av tabellen framgår att vid de första valen som ingår i sammanställningen fick 
de borgerliga partierna ett kompakt stöd av befolkningen på Hölmön. Inom bor
gerligheten var det nästan genomgående liberalema/de frisinnade/folkpartiet som 
hade det starkaste stödet. Till och med 1928 års val låg socialdemokraterna på en 
nivå som inte översteg fem procent av rösterna. Socialdemokraternas framgångar 
inleddes vid valet 1932 och nådde sin höjdpunkt vid 1944 års val då partiet näs
tan fick hälften av de avgivna rösterna på Hölmön. Även valet 1948 gick bra för 
socialdemokraterna, men den gången fick partiet nöja sig med 44 procent av rös
terna. Vid valet 1952 halverades partiets väljarstöd. Vid de följande valen lycka
des partiet som bäst få 33 procent av rösterna, vilket skedde 1956. Det sämsta re
sultatet erhölls 1958, då partiet fick 15 procent av rösterna. På bara 12 år sjönk 
stödet med 34 procentenheter, en anmärkningsvärt kraftig minskning av röstan
delen. Vid valen 1960-1970 fick partiet mellan 24 och 29 procent av rösterna. 
Partierna till vänster om socialdemokraterna hade ett genomgående svagt stöd på



Hölmön. Det bästa resultatet nåddes av socialistiska partiet vid valet 1936, då 
detta parti fick 4,5 procent av rösterna.

Folkpartiet och dess föregångare nådde vid vissa val en mycket hög andel av 
rösterna, som bäst 71 procent år 1924, men det var innan socialdemokraterna 
hade fatt något egentligt stöd på ön. Folkpartiet fick år 1952 65 procent av rös
terna och över hälften av rösterna vid valen 1958 och I960. Det starka stödet för 
folkpartiet kan kanske delvis sammankopplas med öbornas starka kyrkliga enga
gemang, men folkpartiet hade rent allmänt ett relativt starkt väljarstöd i Väster
bottens län. Högerpartiet nådde vid några tillfällen höga röstandelar på Hölmön, 
framförallt fram till och med 1936 års val. Därefter fick partiet som bäst runt 25 
procent av rösterna, men hamnade vid enstaka tillfällen under 10 procent, vilket 
skedde I960 och 1964. Bondeförbundet/centerpartiet hade länge, trots den agrara 
strukturen, ett svagt stöd bland Holmöns väljare. Det var först vid partiets rikspo- 
litiska framgång från 1958 och framåt som stödet ökade på Hölmön. Vid valet 
1970 nådde partiet för första gången över 20 procent av rösterna. Centerpartiets 
röster togs rimligtvis framförallt från folkpartiet, som efter I960 fick ett konstant 
lägre väljarstöd. Vid valen I960 1970 skedde en återgång till den situation som 
rådde fram till och med 1940 års val i betydelsen att socialdemokraterna samlade 
som mest runt 30 procent av rösterna, medan borgerligheten hade ett väljarstöd 
på 70 procent.

Det mest intressanta med riksdagsvalen på Hölmön är utan tvekan det starka 
väljarstöd som socialdemokraterna lyckades uppnå vid valen 1944 och 1948, 
men som därefter åter föll ned till en betydligt lägre nivå. Denna stora framgång 
hade ingen motsvarighet i grannkommunerna vid Västerbottens södra kust. I 
moderkommunen Sävar fick socialdemokraterna exempelvis 28 procent av rös
terna vid valet 1944.

En möjlig förklaring till den socialdemokratiska framgången kan ha varit att 
den socialdemokratiska ledamoten av andra kammaren (invald 1940) Gösta 
Skoglund, Umeå, hade ett starkt engagemang i fiskerifrågor och var engagerad i 
ostkustfiskarnas centralförbund. Med tanke på fiskets betydelse for Hölmön är 
det inte otänkbart att Skoglund kan ha haft ett stort personligt förtroende hos de
lar av befolkningen på Hölmön. Enligt Rune Lundberg, som var den sista ordfö
randen i Holmöns fullmäktige, kände Gösta Skoglund en del människor på Höl
mön, inte minst fiskare. Han vill därför inte utesluta att Skoglunds person verkli
gen kan ha haft betydelse för de socialdemokratiska valframgångarna under 
1940-talet.’21 Det som dock talar emot denna hypotes är att Skoglund var riks
dagsledamot ända fram till 1970, utan att skapa något starkt väljarstöd för sitt 
parti på Hölmön efter 1948 års val.' Det är emellertid möjligt att Skoglund ini
tialt ingav ett hopp för öborna som han sedan inte kunde leva upp till. En annan 
möjlig förklaring till socialdemokraternas sviktande väljarstöd efter 1948 kan ha 
varit den kraftiga folkminskningen. Det är tänkbart att det var den del av befolk
ningen som levde under de minst gynnsamma ekonomiska omständigheterna, 
exempelvis utan jordägande eller med litet jordägande, som lämnade ön först.

iJI Intervju med Rune Lundberg 2008-08-10.
Norberg. Tjerneld. och Asker, band 5. Ic)()2 s 376.



Det kan ha missgynnat socialdemokraterna, men minskningen var inte så stor så 
att den kan förklara hela socialdemokraternas utomordentligt stora väljarflykt 
mellan valen 1948 och 1952.

L,andstingsvalen i Holmöns kommun 1938-1970 redovisas i tabellen nedan.

Tabell 12 Valresultat på Hölmön i landstingsvalen 1938-1970

År Antal röster per parti

S K/Vpk Fp Bf/C H/M Kds Övriga Totalt
1938 18 0 46 0 55 ... 1 120
1942 42 0 63 5 17 — 0 127

1946 74 2 53 4 16 ... 0 149
1950 53 0 83 6 17 ... 0 159

1954 39 0 73 3 19 ... 1 135
1958 25 0 52 18 38 ... 2 135

1962* 31 0 66 7 16 ... 0 120
1966* 31 0 41 20 16 3 0 111

1970* 23 0 34 21 17 1 0 96

* = Exklusive poströster.

Källa: Kommunala valen 1938-1966 och Allmänna valen 1970, del 2.

Resultatet i landstingsvalen uppvisar i huvudsak samma utveckling som i valen 
till andra kammaren. Även här når socialdemokraterna ett mycket starkt stöd vid 
1946 års val, som partiet därefter inte alls är kapabelt att återupprepa. Inom bor
gerligheten är tendenserna till stor del samstämmiga med riksdagsvalen. Vid alla 
val utom 1938 var det folkpartiet som var störst bland de borgerliga partierna. År 
1938 var det högern som hade denna position. BondefÖrbundet/centerpartiet 
hade länge ett svagt stöd i landstingsvalen. Vändningen kom i 1958 års val och 
vid valen 1966 och 1970 blev partiet större än högern/moderaterna.

Eftersom valen till kommunal-/kommunfullmäktige skedde utan partilistor har 
jag gjorts simuleringar, med jämkade uddatalsmetoden, av vilken mandatfördel
ning som det blivit i fullmäktige om rösterna hade fallit precis som i landstings
valet. Utfallet redovisas i tabellen nedan, där starten sker 1954, eftersom full
mäktige infördes detta år.



Tabell 13 Mandatfördelning i fullmäktige på Hölmön om rösterna fördelats 
som i landstingsvalet (enligt jämkad uddatalsmetod)

Valår Parti Totalt Därav

S k/Vpk Fp lif/( Il/M kds S It
1954 5 0 8 0 2 — 15 5 10
1958 5 0 6 2 4 ... 15 3 12
1962* 4 0 8 1 2 ... 15 4 11
1966* 4 0 6 3 2 0 15 4 1 1
1970* 4 0 6 4 3 0 17 4 13

* = I xklusive poslröstcr.

S = Mandai för socialistiska partier. It = Mandat tor borgerliga partier, 

källa: Kommunala valen 1954-1966 och Allmänna valen 1970. del 2.

Vid samtliga val hade det blivit en kompakt borgerlig majoritet i fullmäktige. 
Vid valen 1954 och 1962 hade folkpartiet till och med fatt egen majoritet. Det 
socialdemokratiska partiet hade som bäst fatt fem mandat. En annan iakttagelse 
är att det hade räckt med väldigt fit röster för att fä ett mandat i fullmäktige, vil
ket är föga förvånande med tanke på kommunens låga och gradvis avtagande 
folkmängd och ännu färre röstberättigade. Vid 1970 års val hade det räckt med 
fem röster för att få ett mandat i fullmäktige. Genom utökningen från 15 till 17 
ledamöter krävdes det ännu färre röster för att få ett mandat. Redovisningen i de 
verkliga valen till fullmäktige åren 1954-1970 återfinns i kapitel åtta. Veckorna 
före valet 1954 ingår i pressundersökningen. Den visar att socialdemokraterna 
inte annonserade om något ombud på Hölmön som tillhandahöll valsedlar. '2’ Det 
gjorde däremot högern och folkpartiet, men dessa partier företräddes inte av nå
gon av kommunens mer framträdande kommunalpolitiker. 24

Utöver den partipolitiska strukturen i riksdags- och landstingsvalen har även 
valdeltagandet ett särskilt intresse av främst två skäl, dels om det fanns skillnader 
mellan män och kvinnor, dels om avsaknaden av partier och att det vid fyra av 
fem val bara fanns en lista bidrog till ett med nationella mått lågt valdeltagande 
på Hölmön. I tabellen nedan redovisas männens och kvinnornas valdeltagande på 
Hölmön i riksdagsvalen 1921-1958 och i landstingsvalen 1938 1958. Efter va
len 1958 finns det ingen lokal särredovisning av valdeltagandet utifrån kön.

323 l ästerboltens Folkblad 1954-09-17. 
l ästerbollens-Kuriren 1954-09-/6 och /954-09- IS.



Tabell 14 Mäns och kvinnors valdeltagande på Hölmön i riksdagsvalen 
1921-1958 och landstingsvalen 1938-1958 i relation till riksmedeltalet

Valär Valtyp Valdeltagande tor ktin (%) Diff. Män - Kvinnor

Män Kvinnor

K II K II K II

1921 AK 62,0 51.9 47,2 23,3 14.8 28,6
1924 AK 60,0 60,7 46,7 29,4 13.3 31,3
1928 AK 72,6 70,2 62,7 52,2 9,9 18.0
1932 AK 73,1 62,5 62,5 27,1 10,6 35,5
1936 AK 78,6 75,4 70,7 60,4 7,9 15,0
1938 LT 70,4 64,5 60,3 39,4 10,1 25,1
1940 AK 72.6 83,6 68,1 49,5 4,5 34,1
1942 LT 69,2 63,8 62,9 43,4 6,3 20.4
1944 AK 74.8 78,0 69,2 58,4 5,6 19,6
1946 LT 74.5 73,1 67,9 50,4 6,6 22,7
1948 AK 84.9 79,7 80,7 53,3 4,2 26,4
1950 LT 82.4 78,3 77,8 55,8 4.6 22,5
1952 AK 80,8 86,0 77,5 57,0 3,3 29,0
1954 LT 80,4 72,7 76,5 53,1 3,9 19,6
1956 AK 81.5 79,2 78,2 57,0 3,3 22,2
1958 AK 79,3 82,1 75,6 65,2 3,7 16,9

1958 LT 81,0 76,5 77,2 55,3 3,8 21,2

R = Medeltal för hela riket. 11 = Holmöns landskommun.

AK= Val till riksdagens andra kammare. LT = Val till landstinget.

Källa: Riksdagsmannavalen 1921 1958 och Kommunala valen /938-1958.

Tabellen visar mycket tydligt det låga valdeltagande som kvinnorna på Hölmön 
genomgående uppvisade under åren 1921-1958. Skillnaden mot medeltalet för 
riket far betecknas som mycket stort. Männen på Hölmön hade ett valdeltagande 
som i regel låg några procentenheter lägre än riksgenomsnittet för män, men det 
förekom att männen på Hölmön hade ett valdeltagande som översteg medeltalet 
för riket. Det viktigaste budskapet i tabellen är emellertid utan tvekan att skillna
derna mellan mäns och kvinnors valdeltagande var ganska begränsat under 1940- 
och 1950-talen sett ur ett nationellt perspektiv, medan skillnaderna på Hölmön 
var väldigt stora. Dessutom tycktes ingen utjämning vara i sikte med tanke på att 
1950-talet hade inneburit regelmässiga differenser på som minst 20 procentenhe
ter.

Det mycket låga kvinnliga valdeltagandet på Hölmön hade en motsvarighet i 
vissa andra kommuner där förhållandena påminde en hel del om Hölmön. Andra 
kommuner som uppvisade ett lågt valdeltagande för kvinnor vid ett flertal tillfal
len var huvudsakligen av två kategorier, dels ö- och kustkommuner, dels utpräg
lade landsbygds-/glesbygdskommuner som ofta var stora till ytan. I den första



gruppen fanns bl.a. Djurö i Stockholms län och Tjärnö i Göteborgs och Bohus 
län. I den senare gruppen ingick bl.a. Venjan och Särna i Kopparbergs läns samt 
.lunosuando och Karesuando i Norrbottens län.

I tabellen nedan anges valdeltagandet vid valen till fullmäktige på Hölmön i 
relation till det genomsnittliga deltagandet i valen till fullmäktige på nationell 
nivå och i relation till valdeltagandet i landstingsvalet på Hölmön.

Tabell 15 Valdeltagandet i valen till fullmäktige på Hölmön i relation till 
riksmedeltalet tor valen till kommunal-/komniunfullmäktige och landstings
valet på Hölmön 1954-1973

Ar Valdclt. Hölmön kl Riksmedeltal kl· 1) Hölmön LT

M k 1 M k 1 M k 1
1954 73 53 64 80 76 78 73 53 64
1958 77 53 66 81 77 79 77 55 67
1962 * * 62 * * 81 * * 69
1966 * * 56 * * 83 * * 72
1970 * * 65 * * 88 * * 72

I ) I ör valen 1962 1970 avses samtliga primärkommuners fullmäktige.

* Uppgift saknas i nationell valstatistik.

M = Män. K r Kvinnor. T = totalt.

Källa: Kommunala valen 1954 1966 och Allmänna valen 1970. Del 2.

Vid de två första valen till kommunalfullmäktige på Hölmön åren 1954 och 1958 
var valdeltagandet nästan lika högt som i landstingsvalet. Precis som i valet till 
landstinget uppvisade kvinnorna på Hölmön ett låg valdeltagande, vilket låg 
drygt 20 procentenheter lägre än medeltalet för kommunalfullmäktige i landets 
köpingar och landskommuner. Männens deltagande i valen till fullmäktige på 
Hölmön låg däremot bara ett begränsat antal procentenheter under medeltalet för 
landets köpingar och landskommuner. Vid valen till fullmäktige åren 1962-1970 
var valdeltagandet lägre än valdeltagandet i landstingsvalet på Hölmön. Störst 
var skillnaden vid valet år 1966 med 16 procentenheter. När valen till kommu- 
nal-/kommunfullmäktige på Hölmön 1962-1970 sätts i relation till genomsnittet 
för valdeltagandet till fullmäktige i hela landet skiljer det mellan 27 och 19 pro
centenheter.

Här finns troligen två huvudförklaringar, dels att kvinnorna på Hölmön fort
satte att ha ett lågt valdeltagande, dels att förekomsten av bara en samlingslista 
på Hölmön knappast uppmuntrade till ett högt valdeltagande. Hölmön var trots 
allt den enda kommunen i landet där det inte förekom någon som helst konkur
rens vid valet till kommunal-/kommunfullmäktige. Vid valen till fullmäktige 
1966 och 1970. uppvisade Hölmön det lägsta valdeltagandet i hela landet. Även 
vid valen 1954 1962 tillhörde Hölmön de kommuner som hade lågt valdeltagan
de. men vid dessa tillfällen fanns det emellertid ett antal kommuner som uppvi-



sade ett ännu lägre deltagande än Hölmön. Mönstret var likartat med situationen 
i riksdags- och landstingsvalen, ö-/kustkommuner och utpräglade glesbygds
kommuner/landsbygdskommuner som inte sällan var stora till ytan. Om det sker 
en mer övergripande geografisk bestämning var kommunerna i den senare grup
pen inte minst belägna i den västra delen av Värmlands län, i nuvarande Årjängs 
kommun, och i den norra delen av dåvarande Kopparbergs län (numera Dalarnas 
län) och den södra delen av Jämtlands län. De båda sistnämnda områdena var i 
princip geografiskt sammanhängande. Sett till den nutida kommunala indelning
en var det framförallt fråga om kommunerna Mora och Rättvik i Dalarnas län 
och Härjedalen i Jämtlands län.

I de röstlängder som finns bevarade bland Holmöns kommuns arkivmaterial 
är det bara 1973 års val (efter 1958 då den nationella valstatistiken slutar att sär- 
redovisa valdeltagandet utifrån kön) där det framgår om de röstberättigade har 
deltagit i valet. Vid 1973 års val fanns det 137 röstberättigade personer vid valen 
till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige i Umeå nybildade kommun. 
Valdeltagandet framgår av tabellen nedan.

Tabell 16 Valdeltagandet vid valen till riksdagen, landstinget oeh kommun
fullmäktige på Hölmön 1973, uppdelat på män och kvinnor (procent)

Val till Män Kvinnor Totalt Differens
Män - Kvinnor

Riksmedeltal

Riksdagen 76,7 76,6 76,6 0,1 90,8
Landstinget 76,7 75,0 75,9 1,7 90,7
Kommunfullmäktige 76,7 75,0 75,9 1,7 90,5

Källa: Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden Holmöns kommun Röstlängder 1916-1973, Allmän 
röstlängd för Holmöns församlings valdistrikt 1973, samt Allmänna Valen 1973, Del I och Del 2.

Den tidigare stora differensen mellan männens och kvinnornas valdeltagande på 
Hölmön, senast konstaterat år 1958, hade nu sålunda nästan helt upphört. Detta 
far anses vara ett viktigt konstaterande och visar att Hölmön inte helt stod vid si
dan av utvecklingen på nationell nivå. Bland de individer som inte röstade i valet 
var de äldsta och yngsta röstberättigade överrepresenterade. Bland de som var 
födda på 1800-talet, alltså minst 73 år gamla, uppgick valdeltagandet till 54 pro
cent. De som var födda 1940 och senare, sålunda högst 33 år gamla, hade ett 
valdeltagande som uppgick till 67 procent. Detta ter sig föga förvånande. I rela
tion till landet i övrigt hade Hölmön ett lågt valdeltagande. I valet till kommun
fullmäktige hade dock valdeltagandet stigit med ungefär 11 procent i relation till 
1970 års val. En starkt bidragande orsak till detta var rimligen att kommunalvalet 
i den nya Umeå kommun var ett traditionellt partival till skillnad från valet med 
samlingslista till Holmöns fullmäktige 1970.



Sammanfattning
Hölmön befolkades senast under 1500-talet, men det dröjde till skiftet mellan 
1700- och 1800-talen innan ön fick någon egen administrativ status. En kapell
församling bildades 1802. varefter kyrka uppfördes och knappt 20 år senare fick 
ön egen präst. Ombildningen till annexförsamling och bildandet av egen primär
kommun dröjde fram till 1920-talet. Under tiden som kapellförsamling fanns det 
en partiell självstyrelse för Hölmön i relation till moderkommunen Sävar. Själv
styret omfattade kyrkliga frågor, folkskoleväsendet (närmast partiel It) och fattig
vården. Mellan åren 1840 och 1910 mer än fördubblades öns folkmängd, från 
207 till 440 invånare. Denna folkökning var ändå inte riktigt i nivå med hur be
folkningen ökade i övre Norrland som helhet under perioden.

Att Hölmön 1923 upphöjdes från kapellförsamling till annexförsamling och 
att ön blev egen landskommun 1925 berodde inte i någon större utsträckning på 
lokala initiativ från öbornas sida. Det hängde istället framförallt samman med en 
landsomfattande översyn för att avveckla kvarvarande kapellförsamlingar eller 
att ombilda dessa till annexförsamlingar. 1 anslutning därtill togs även den kom
munala indelningen upp till övervägande. Det finns sålunda inte någon skriftlig 
dokumentation som visar att Holmöns invånare antingen på grund av de geogra
fiska förhållandena eller till följd av en stark lokal identitet arbetade aktivt för en 
kyrklig (utom pastoratet) och kommunal skilsmässa från Sävars försam
ling/landskommun.

Ända från det att ön först befolkades och fram till 1950-talet dominerades 
Holmöns näringsstruktur helt av jordbruk och fiske. Från 1950-talet minskade 
andelen verksamma inom jordbruk och fiske högst väsentligt, vilket bidrog till 
en relativt snabb avfolkning av ön. Antalet husdjur, framförallt nötkreatur, mins
kade i snabb takt. Jordbruket utmärktes ännu under 1950-talet av väldigt små 
brukningsenheter till åkerarealen, vilket inte saknade betydelse för att föränd
ringarna blev särskilt omfattande. Vid skiftet mellan I960- och 1970-talet var det 
endast en person som hade sin huvudsakliga inkomst från jordbruket. Även yr
kesfisket minskade relativt kraftigt i omfattning från slutet av 1950-talet och 
framåt, bl.a. därför att det var svårt för fiskarna att finna kompletterande syssel
sättning, inte minst vintertid. Mellan 1950 och 1973 nästan halverades folk
mängden, från 296 till 155 invånare.

Sektorn industri och hantverk hade konstant en mycket svag utbredning. Den 
industriella verksamhet som ändå fanns utgjordes främst av båtbyggeri samt en 
fiskekonservfabrik, vilken dock bara kom att verka under perioden från 1920 till 
1950. Däremot var näringarna samfärdsel och tjänster inte obetydliga till följd av 
farjetrafiken samt personer anställda vid tull, kustbevakning och fyrar. Frånsett 
konservfabriken fanns det få näringar där det fanns större behov av kvinnlig ar
betskraft. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen på ön var därför med nationella mått 
låg vid 1970-talets början. Detta var en förklaring till att inkomstskillnaderna 
mellan män och kvinnor var stor på Hölmön ännu i slutet av 1960-talet. Det 
fanns inte heller så många personer som hade större förmögenheter.

Frånsett tre val på 1940-talet fanns det en kompakt borgerlig majoritet på 
Hölmön vid riksdags- och landstingsvalen. Vid tre val. 1944, 1946 och 1948. 
vägde det däremot nästan jämnt mellan borgerligheten och socialdemokraterna.



Vid valen till Holmöns kommunal-/kommunfullmäktige 1954-1970 fanns det 
emellertid ingen partipolitik i formell mening. Valdeltagandet på Hölmön visade 
väldigt stora skillnader mellan män och kvinnor fram till slutet av 1950-talet. 
Männen uppvisade i regel ett valdeltagande som bara i begränsad utsträckning 
låg under riksmedeltalet för manligt valdeltagande. Däremot hade kvinnorna på 
Hölmön ett väldigt lågt valdeltagande i jämförelse med landet som helhet.

Både den låga kvinnliga förvärvsfrekvensen och det låga kvinnliga valdelta
gandet ännu i slutet av 1950-talet ger ganska tydliga indikationer på att samhälls
livet på Hölmön hade en åtminstone i vissa avseenden patriarkal karaktär, där 
kvinnorna intog en underordnad position i förhållande till männen. Det innebär 
att den empiriska undersökningen av fördelningen av kommunala förtroende
uppdrag mellan män och kvinnor, som genomförs i kapitel sju och åtta, får sär
skild relevans. Utifrån den klassificering som statsvetaren Jessika Wide har gjort 
av kommuners strukturer som kan påverka andelen kvinnliga politiker i fullmäk
tige är det uppenbart att Holmöns kommun hamnar i den kategori som Wide kal
lar traditionella strukturer (i motsats till modernistiska).



7. KOMMUNALSTAMMANS EPOK
1925-1954

I föreliggande kapitel behandlas två huvudteman om kommunalstämmans verk
samhet som kommunens högsta beslutande organ under tidsperioden I925 I954. 
För det första handlar det om hur många kommunalstämmor det hölls under de 
olika åren. hur många ärenden som togs upp samt vilken balans som fanns mel
lan konflikt och konsensus vid behandlingen av stämmans ärenden. För det andra 
gäller det valen till styrelser och nämnder, där antalet uppdrag, antalet personer 
med uppdrag samt fördelningen mellan män och kvinnor behandlas.

Antalet stämmor och konflikt och 
konsensus
Kommunalstämman var under dryga 30 år kommunens högsta beslutande organ. 
Antalet årliga sammanträden varierade mellan tre och åtta, med ett genomsnitt på 
fem årliga stämmor. Tre sammanträden förekom utöver 1924 åren 1930. 1934, 
I944 och I947. Tre sammanträden var det minimikrav som kommunallagen 
ställde på landets kommuner, med ett möte under våren för att ta beslut om års
redovisning och ansvarsfrihet för de kommunala organen, ett möte i oktober för 
att fastställa utgifts- och inkomststat (budget) samt ett sammanträde i december, 
där val till kommunala organ inför det kommande året måste tas upp.’25 Antalet 
ärenden som behandlades av stämman varierade betydligt mellan olika år. som 
minst var det 19 ärenden år 1934 och som mest 48 ärenden år 1939. Det genom
snittliga antalet protokollförda ärenden var 3I. Naturligtvis fanns det ett visst 
samband mellan antalet sammanträden och antalet behandlade ärenden. År 1934 
hölls det nämligen bara tre sammanträden, medan stämman sammanträdde åtta 
gånger år I939. Under de 3l åren med kommunalstämma som det högsta be
slutande organet i kommunen gick sammanlagt I4 ärenden till votering, varav 
sju valfrågor/tillsättningsfrågor och sju sakfrågor. Det innebar att voteringar i 
genomsnitt förekom knappt vartannat år. Det vara sålunda bara en mycket liten 
andel av de behandlade ärendena som det uppstod konflikt kring. Antalet sam
manträden, antalet behandlade ärenden och förekomsten av voteringar, uppdela
de på sakfrågor och personfrågor, redovisas i tabellen nedan.

SFS 1918:1026 och 1930:251.



Tabell 17 Antalet sammanträden och förekomsten av voteringar i Holmöns 
kommunalstämma 1924-1954

Ar Antal Andel voteringar

Sammanträden Ärenden Voteringar (procent)

Sak Person Totalt
1924 3 20 0 1 1 5
1925 5 29 0 1 1 3
1926 4 27 0 0 0 0
1927 6 41 0 0 0 0
1928 5 25 0 0 0 0
1929 6 22 0 0 0 0
1930 3 20 0 0 0 0
1931 5 27 0 0 0 0
1932 5 26 0 0 0 0
1933 4 25 0 0 0 0
1934 3 19 0 0 0 0
1935 4 33 0 0 0 0
1936 6 34 0 1 1 3
1937 7 40 1 1 2 5
1938 5 31 1 1 2 6
1939 8 48 2 1 3 6
1940 7 39 0 0 0 0
1941 7 44 0 0 0 0
1942 4 29 0 0 0 0
1943 7 46 0 0 0 0
1944 3 25 0 0 0 0
1945 *(5)4 27 0 1 1 4
1946 5 34 0 0 0 0
1947 3 33 2 0 2 6
1948 6 31 0 0 0 0
1949 6 32 0 0 0 0
1950 4 23 0 0 0 0
1951 5 40 1 0 1 3
1952 4 28 0 0 0 0
1953 5 31 0 0 0 0
1954 5 31 0 0 0 0
Totalt 154 960 7 7 14
Medel 4,97 30,97 0,23 0,23 0,46 1

Sak = Sakfråga. Person = Personfråga/Personval.

* Två sammanträden på samma dag har setts som ett sammanträde.

Källa: IJmeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1924-1954.



En intressant fråga som dock bara kan fa mer fragmentariska svar är vilken när
varo som rådde på kommunalstämmorna. Tyvärr innehåller inte protokollen någ
ra närvaro listor. Därför blir det bara möjligt att studera närvaron på de fåtaliga 
stämmor där det förekom voteringar med röstsiffror angivna i protokollen. Ge
nom att räkna samman röstsiffrorna för de olika förslag som det röstas om. med 
eventuellt tillägg för de personer som avstått från att rösta, går det i regel att få 
fram uppgifter om antalet närvarande personer. Denna siffra relateras sedan till 
antalet röstberättigade invånare vid det senast genomförda valet. Kvoten mellan 
dessa siffror utgör andelen närvarande på stämman i relation till alla röstberätti
gade kommuninvånare. Det var följande ärenden som gick till votering:

• Vid den första kommunalstämman i oktober 1924 valdes ledamöter i kom
munalnämnden för åren 1924 -1926. De sju invalda ledamöterna fick mellan 
25 och 17 röster. Den person som var närmast att bli invald erhöll 14 röster. 
Antalet närvarande personer på stämman uppgick därmed till minst 25, \ ilket 
utgjorde 1 I procent av de totalt 23 I personer som hade rösträtt vid valet till 
andra kammaren år 1924, ’:i’

• När kommunalstämman i december 1925 valde taxeringsnämnd för 1926 
skedde valet med omröstning, men röstsiffrorna anges inte i protokol let.

• Nästa votering ägde rum först 1936 och gällde en valfråga, men inte till något 
politiskt organ utan till befattningen som kommunens extra fjärdingsman (po
lis). Det fanns fyra sökande, varav tre boende i kommunen och en bosatt i 
grannkommunen Bygdeå. Tre av de fyra sökande titulerades arbetare, medan 
den fjärde var kommunalnämndens ordförande på Hölmön, Franz August 
Pettersson (1888 -1954). Vid omröstningen fick både Pettersson och arbeta
ren Frans Alfred Jonsson (1905-1980) 26 röster. Den tredje kandidaten från 
Hölmön fick sex röster, medan den utifrån kommande sökande bara erhöll en 
röst. I protokollet noterades det att en person hade deltagit i omröstningen 
trots att vederbörande ännu inte var röstberättigad. Ordföranden fann Frans 
Alfred Jonsson vald till uppdraget, oklart på vilka grunder då röstningen hade 
gett dött lopp. Beslutet kom sedan att överklagas. Vid denna tidpunkt angav 
lagen om kommunalstyrelse på landet att vid lika röstetal i samband med val 
och tillsättningar av befattningar skulle avgörande ske med hjälp av lottning. 
Röstetalet på de fyra kandidaterna var 59, vilket utgjorde 25 procent av anta
let röstberättigade personer vid valet till andra kammaren år 1936. 28

• I början på år 1937 tillstyrkte stämman med röstsiffrorna 39 mot 29 att en re
staurang på ön skulle lå servera pilsnerdricka klass två till gäster som intog

'2<' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i blivande llolmöns landskommun 1924-10-05. 
§ 4, och Riksdagsmannavalen 1922 1924 s 139.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i llolmöns landskommun 1925-12-13, ij 4 
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i llolmöns landskommun 1936-10-31, § 5. SFS 

1930:251 samt Riksdagsmannavalen 1933 1936 s 184. Samtliga individers dödsår, frånsett Hanna 
Wikandcr. liar hämtats från Sveriges Dödbok 1947-2006, utgiven pä CD-skiva av Sveriges Släkt- 
forskarförbund.



en måltid. Sammanlagt var det alltså 68 personer som deltog i omröstningen. 
Detta var 29 procent av alla röstberättigade vid 1936 års riksdagsval.’29

• 1 mars 1937 kom frågan om val av extra fjärdingsman upp till behandling på 
nytt. Vid en sluten omröstning fick kommunalnämndens ordförande Frans 
August Pettersson 46 röster, medan arbetaren Frans Alfred Jonsson erhöll 32 
röster. Detta innebar sålunda att Pettersson blivit vald till befattningen. De 78 
avgivna rösterna utgjorde 33 procent av det totala antalet röstberättigade per
soner vid valet till andra kammaren föregående höst.’ 0

• År 1938 blev det på nytt votering i ett utskänkningsärende, där ett pensionat 
på ön ansökte om att fa servera pilsnerdricka till ätande gäster. Stämman av
styrkte begäran med röstsiffrorna 21 mot 9. Vid 1938 års landstingsval fanns 
det 233 röstberättigade personer på Hölmön, vilket innebar att 13 procent av 
de röstberättigade personerna var närvarande på stämman. ”1

• När stämman 1938 valde hemmansägaren John Wikander (1899-1993) till 
särskild granskare av 1939 års deklarationer skedde det med röstsiffrorna 25 
mot 12. De senare rösterna tillföll Frans Johansson (1900-1956). De 37 rös
tande var 16 procent av de röstberättigade vid landstingsvalet 1938. ’ 2

• I mars 1939 tog stämman beslut om att uppföra ett bostadshus för kommu
nens barnmorska. Efter omröstning med siffrorna 21 mot 6 beslöts det att hu
set skulle byggas med en sådan takhöjd av det var möjligt att inreda en lä
genhet på andra våningen. Det var sålunda 27 personer som deltog i omröst
ningen och dessa utgjorde 12 procent av de röstberättigade personerna vid 
landstingsvalet 1938.”’

• I mars 1939 blev det omröstning om på vilken plats som bostaden för barn
morskan borde uppföras. Protokollet anger bara att det blev lika röstetal mel
lan de två alternativen, inga röstsiffror. Stämman beslöt därför att ta upp frå
gan på nytt vid ett senare tillfälle.”4

• I november 1939 valde stämman 10 ombud till vägstämman. Detta skedde 
med sluten omröstning, men utan att protokollet anger några röstsiffror.329 330 331 332 333 334 335 336

• När stämman i december 1945 valde ledamöter i taxeringsnämnden för år 
1946 skedde det med sluten omröstning, utan att några röstsiffror anges."6

• I mars 1947 beslöt kommunalstämman med 21 röster mot 17 att hundskatten 
skulle förbli 10 kronor per hund. Minoriteten ville höja denna skatt till 20 
kronor per hund. Det var alltså 38 personer som deltog i omröstningen, vilket

329 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1937-03-06, § 7, samt 
Riksdagsmannavalen 1933-1936 s 184.

330 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1937-03-27, § 2, samt 
Riksdagsmannavalen 1933-1936 s 184.

331 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1938-03-26, § 3, samt 
Kommunala valen 1938 s 108.

332 Unteå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1938-12-22, § 5, samt 
Kommunala valen 1938 s 108.

333 Umeå stadsarkiv. Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-14, § 2, samt 
Kommunala valen 1938 s 108.

334 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-04-15, § 5.
335 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-11-04. § 5.
336 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1945-12-27, § 8.



innebar alt 16 procent av de personer som hade rösträtt vid 1646 års val till 
landstinget deltog i stämmans omröstning."'

• På samma stämma blev det också omröstning om det fanns ett förbehållslöst 
kommunalt behov av att det byggdes ett Folkets Hus på ön. När ordföranden 
ställde proposition på frågan fann han att stämman inte ansåg att det fanns 
något uppenbart kommunalt intresse av att det byggdes ett Folkets Hus. Där
vid begärdes det votering, där 25 stämmodeltagare röstade för att det fanns 
ett kommunalt intresse av att det byggdes ett Folkets Hus. medan 21 röstande 
inte ansåg att det fanns ett sådant behov. Trots att det var samma stämma var 
det nu 46 personer som deltog i omröstningen, vilket motsvarade l() procent 
av de röstberättigade. ”s

• Den sista voteringen på stämman skedde i oktober 1951 och gällde avlöning
en av kommunens fjärdingsman. Fjärdingsmannen hade begärt att få sin lön 
höjd med 20 procent, men det hade avslagits av stämman. Fjärdingsmannen 
överklagade beslutet till länsstyrelsen, som med stöd av polislagen begärt att 
kommunen skulle ändra sitt ställningstagande. Efter votering med röstsiffror
na sju mot fem beslöt stämman att stå kvar vid sitt tidigare beslut om att inte 
gå med på någon höjning. Det var sålunda 12 personer som deltog i omröst
ningen på stämman, vilket utgjorde fem procent av det antal personer som 
var röstberättigade vid 1950 års landstingsval. ' '’

I de 10 fall där kommunalstämmans protokoll anger röstsiffror vid voteringarna 
varierade närvaron på stämman mellan 5 och 33 procent av de röstberättigade 
invånarna, med ett genomsnittligt deltagande på 18 procent. Det hade varit in
tressant att veta fördelningen mellan männens och kvinnornas deltagande på 
stämmorna, men detta är inte möjligt. Med tanke på att närvaron som mest var 
33 procent vid en votering är det därför teoretiskt möjligt att det bara var män 
som deltog i dessa stämmor. Inte vid någon omröstning åberopades kravet på 2/3 
majoritet vid beslut om nya kommunala åtagande, som gällde fram till 1948.’"' 

De sju voteringar som handlade om sakfrågor gällde två utskänkningstiIlstånd 
och fem frågor som på något sätt direkt kunde påverka kommunens ekonomi. 
Till den senare kategorin hörde alltså de två voteringarna om byggnationen och 
placeringen av barnmorskans bostad samt voteringarna om hundskattens storlek, 
behovet av ett Folkets Hus på ön samt nivån på fjärdingsmannens lön. I det sena
re fallet kan även synen på relationen mellan stat och kommun ha påverkat ställ
ningstagandet. Om frågorna analyseras ur ett vänster högerperspektiv är det 
tänkbart att se voteringen om kommunens inställning till byggandet av ett Fol
kets Hus som en möjlig sådan konfliktfråga. Denna votering ägde också rum vid 
en tidpunkt då socialdemokraterna tillfälligtvis hade växt sig starka vid valen till

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i llolmöns landskommun 1947-03-29. § 5. och 
Kommunala valen 1946 s 118.

"x Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i llolmöns landskommun 1947-03-29. § 6, och 
Kommunala valen /946 s I 18.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i llolmöns landskommun 1951-10-13. § 8. och 
Kommunala valen /950 s 121 

’40 I I jelmqvist 1994 s 58



riksdagen och landstinget på ön. Voteringarna om utskänkningstillstånd kan kan
ske delvis kopplas till att öns invånare hade ett ovanligt stort deltagande i kyr
kans gudstjänster och att det frisinnade partiet, senare folkpartiet, under lång tid 
hade ett starkt stöd hos öns invånare vid riksdags- och landstingsvalen. ’41

Även en av voteringarna i val- och tillsättningsfrågor kunde möjligen ha ett 
inslag av ideologiska motiv. Det gällde valen av extra fjärdingsman som skedde 
1936 och 1937. Den stora uppslutningen, på 33 procent av de röstberättigade, vid 
det andra beslutet om tillsättningen kan tyda på att det skedde en ovanligt stor 
mobilisering av deltagare till stämman.

Det hade varit intressant att kunna kartlägga vilka ärenden som resulterade i 
hög närvaro på stämman, liksom fördelningen mellan manliga och kvinnliga del
tagare. Att det i sju fall blev voteringar i val- och tillsättningsfrågor kan mycket 
väl ha påverkats av frånvaron av formell partipolitik i kommunen.

En samlad bedömning av besluten på kommunalstämman blir att det var rela
tivt stor konsensus, men att den inte var så långtgående att demokratin blev ur
vattnad utan någon form av åsiktspluralism. Motsättningarna om etableringen av 
Folkets Hus kan ses som ett uttryck för en sådan pluralism, eventuellt utifrån 
skiftande ideologiska utgångspunkter. Den politiska kulturen får betecknas som 
inriktad mot konsensus och ekonomisk försiktighet med kommunala medel. Det 
som också stärker bilden av konsensusinriktning var att de beslut som resulterade 
i konflikt i flertalet fall inte kan betecknas som så vitala för kommunens framtid.

Val av styrelser och nämnder
Även om Holmöns kommun saknade kommunalfullmäktige måste vissa val följa 
samma mandatperioder som styrelser och nämnder gjorde i kommuner som hade 
fullmäktigeinstitutionen. Det viktigaste organet, kommunalnämnden, valdes året 
efter valet till fullmäktige för en fyraårsperiod. Indelningen i mandatperioder har 
därför skett på grundval därav. Det fanns dock vissa organ som hade en annan 
mandatperiod och det förekom också rullande mandatperioder för till exempel 
för fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden. Det innebar att ungefär hälften 
av ledamöter och suppleanter valdes samtidigt som kommunalnämnden, medan 
den andra hälften valdes två år senare. Mot denna bakgrund har det nedan gjorts 
uppdelning på följande perioder: 1925-1927, 1928-1931. 1931-1935, 1936- 
1939, 1940-1943, 1944-1947, 1948-1951 och 1952-1955.

Mandatperioden 1925-1927
När Hölmön blev egen landskommun 1925 krävde regelverken för kommuner 
med under 1500 invånare att följande separata organ inrättades:'42 * 100

141 Riksdagsmannavalen 1915-1968, Kommunala valen 1938-1966, Allmänna valen 1970, del I 
och 2, och Luleå stift 1904-1981. Församlingar och prästerskap 1982 s 353 och Holmöns kyrka
100 år 1991 s 41.

,4! Wängmar 2005 och SFS 1915:261.



• Kommunalstämma.
• Kommunalnämnd.
• Revisorer.
• Fattigvårdsstyrelse
• Barnavårdsnämnd (mindre kommuner kunde befrias från kravet på att 

ha en särskild barnavårdsnämnd och då ersättas av fattigvårdsstyrelsen).
• Nykterhetsnämnd (om inte kommunens låga folkmängd gjorde en sär

skild nämnd obehövlig och att fattigvårdsstyrelsen kunde ha uppdraget).
• Hästuttagningsnämnd.
• Valnämnd.
• Pensionsnämnd.

Därutöver fanns det krav på ytterligare funktioner såsom överförmyndare och 
skiftesgodemän, men dessa var inga kollektiva beslutsorgan. Det var visserligen 
taxeringsnämnderna, men deras uppdrag gällde inte att styra den kommunala 
verksamheten. Vidare skall det framhållas att kommunalstämman inte valde alla 
uppdrag som ordförande och vice ordförande. Detta är skälet till att bara en del 
uppdrag i presidierna återfinns i tabellerna nedan.

Holmöns organisering av kommunala organ under den första perioden, 1925 
1927. med fördelningen mellan män och kvinnor, redovisas i följande tabell.

Tabell 18 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen pa uppdragen 
i Holmöns landskommun under mandatperioden 1925-1927

Organ Led. Suppl. Totalt Ordf. V ordf.

M K M k M k M k M k

Kommunalstämma X X
Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X
1 lälsovärdsnämnd 4 1 — — 4 1 X X
fattigvårdsstyrelse 4 1 — — 4 1 X X
Barnavårdsnämnd 4 1 — — 4 1 X
Valnämnd 4 0 2 0 6 0
Pensionsnämnd 5 0 4 0 9 0
1 tästullagningsnämnd 4 0 2 0 6 0

Överförmyndare 1 0 — — 1 0
Revisorer 2 0 2 0 4 0

Taxeringsnämnd 2 0 2 0 4 0
Ombud tingshusstämma 1 0 — — 1 0
M antalsskrivningsombud 2 0 2 0 4 0

Skiftesgodemän 3 0 — — 3 0

Totalt 43 3 21 0 64 3 4 1 3 1

M Män k Kvinnor

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1924-1927.



Kommunalstämman valde sålunda att i huvudsak bara inrätta de organ som re
gelverken krävde. Det fanns dock två undantag, dels hälsovårdsnämnden, som 
dock bara verkade under år 1927 och sedan återgick till kommunalnämnden, dels 
barnavårdsnämnden där det krävdes tillstånd från Kungl, Maj:t att låta fattig- 
vårdssfyrelsen ansvara tor barnavårdsfrågoma. Det var tre av uppdragen som in
nehades av kvinnor. I fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden var det nöd
vändigt tor att uppfylla lagstiftningens krav. Båda dessa uppdrag innehades av 
lärarinnan, fru Hanna Wikander (1878 1943).143 Hon valdes till ordförande i 
barnavårdsnämnden och vice ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Här gick stäm
man längre än vad som krävdes. Fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och 
hälsovårdsnämnden får åtminstone delvis ses som kvinnligt kodade sfärer.

1 tabellen nedan redovisas hur många individer som innehade ett eller flera 
kommunala uppdrag under perioden 1925-1927 och hur det genomsnittliga anta
let uppdrag per individ fördelades mellan könen.

Tabell 19 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1925-1927

Kön llppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal

Män 64 96 26 93 2,5
Kvinnor 3 4 2 7 1,5
Totalt 67 100 28 100 2,4

Källa: IJmeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1924-1927.

Under denna första mandatperiod var det bara 28 personer som valdes till något 
kommunalt uppdrag. Det medförde att det genomsnittliga antalet uppdrag per 
förtroendevald individ blev 2,4 uppdrag. Det fanns dock en klar skillnad mellan 
män och kvinnor, där de fåtaliga kommunalpolitiskt aktiva kvinnorna i medeltal 
hade färre uppdrag än männen.

Antalet röstberättigade vid valet till andra kammaren 1924 var 231, varav 112 
män och 119 kvinnor. Det betydde att det gick 0,29 kommunalt uppdrag per 
röstberättigad person. När antalet personer med minst ett uppdrag relateras till 
antalet röstberättigade uppgår kvoten till 0,12. Om denna kvot delas upp på män 
och kvinnor blir siffrorna 0,23 för männen och 0,017 för kvinnorna.343 344

Mandatperioden 1928-1931
I tabellen nedan sammanfattas de kommunala uppdragen och könsfördelningen 
på uppdragen under mandatperioden 1928— 193 I.

343 Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden Holmöns kommun röstlängder 19I6-1973, Röstlängd för 
val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röstlängd för Holmöns valdistrikt i Holmöns 
kommun upprättade år 1932, Protokoll skolrådet i Holmöns församling 1943-I2-10, § I, samt Ed
lund 1991 s 110.

344 Riksdagsmannavalen 1922-1924 s 139.



Tabell 20 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen pä uppdragen 
i Holmöns landskommun under mandatperioden 1928-1931

Organ 1 .cd. Suppl. totalt Ordf. V ordf.

M K M k M k M k M k

Kommunalstämma X X

Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X

fattigvårdsstyrelse 4 1 — ... 4 1 X X

Barnavårdsnämnd 4 1 2 0 6 1 X

Valnämnd 4 0 2 0 6 0

Pensionsnämnd 2 0 ... ... 2 0

1 läsluttagningsnämnd 4 0 ... ... 4 0 X X

Överförmyndare 1 0 1 0 2 0

Revisorer 2 0 ... ... 2 0

Taxeringsnämnd 5 0 5 0 10 0

Omhud tingshusstämma 1 0 ... ... 1 0

Mantal sskrivningsombud 2 0 2 0 4 0

Skiftesgodemän 4 0 — ... 4 0

Iota It 4(1 2 19 0 59 2 4 1 3 1

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i llolmöns landskommun 1927-1931.

Förändringarna i relation till den föregående perioden var små och begränsades 
främst till att det inte länge fanns någon separat hälsovårdsnämnd. Det totala an
talet uppdrag blev därmed något färre än under slutet av perioden 1925-1927. 
Kvinnorepresentationen låg på den absoluta miniminivån genom att det bara 
fanns de lagstadgade kvinnorna i fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden. 
Liksom under föregående valperiod valde stämman att utse Hanna Wikander till 
presidieposter i dessa två organ.

I tabellen nedan redovisas hur många individer som innehade ett eller flera 
kommunala uppdrag under perioden 1928 1931 och hur det genomsnittliga anta
let uppdrag per individ blev fördelade mellan könen.

Tabell 21 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i llolmöns landskommun under perioden 1928-1931

kön Uppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal

Män 59 97 24 96 2,5
Kvinnor 2 3 1 4 2,0
Totalt 61 100 25 100 2,4

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i llolmöns landskommun 1927-193 i.

Även i dessa avseenden var förändringarna i förhållande till mandatperioden in
nan inte speciellt stora. Genom att bara en kvinna valdes till kommunala uppdrag



och att hon hade två uppdrag blev det därmed två uppdrag per kommunalpoli
tiskt verksam kvinna.

Antalet röstberättigade personer vid valet till riksdagens andra kammare år 
1928 var 231, varav 114 män och 115 kvinnor. Det betydde att det gick 0,26 
kommunalt uppdrag per röstberättigad person i kommunen. När antalet personer 
med minst ett kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade uppgår 
kvoten till 0,11. Om denna kvot delas upp på män och kvinnor blir siffrorna 0,21 
för männen och 0,0087 för kvinnorna.345

Mandatperioden 1932-1935
1 tabellen nedan sammanfattas de olika kommunala uppdragen och könsfördel
ningen på dessa uppdrag under mandatperioden 1932-1935.

Tabell 22 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen på uppdragen 
i Holmöns landskommun under mandatperioden 1932-1935

Organ led. Suppl. Totalt Ordf. V ordf.

M K IM K M K IM K IM K

Kommunalstämma X X
Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X
Fattigvårdsstyrelse 4 1 2 1 6 2 X X
Barnavårdsnämnd 4 1 1 1 5 2 X X
Valnämnd 4 0 2 0 6 0

Pensionsnämnd 5 0 5 0 10 0

Hästuttagningsnämnd 4 0 2 0 6 0

Överförmyndare 1 0 1 0 2 0

Revisorer 3 0 3 0 6 0

Arbetslöshetskommitté 3 0 — — 3 0

Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0

Beredning fastighetstaxering 2 0 2 0 4 0

Ombud tingshusstämma 1 0 1 0 2 0

Mantalsskrivningsombud 2 0 2 0 4 0

Skiftesgodemän 4 0 — — 4 0

Ombud vägstämma 10 0 1 1 0 21 0

Totalt 57 2 42 2 99 4 3 1 3 1

Kalla: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1931-1935.

Framförallt till följd av inrättandet av tier uppdrag som suppleant/ersättare sked
de en inte obetydlig ökning av det totala antalet uppdrag i kommunen. Till följd 
av detta fördubblades antalet uppdrag som en kvinna innehade, men det vara 
bara fyra poster av 103 som besattes av en kvinnlig politiker. Dessutom gällde 
det samma organ som tidigare, fattigvårdsstyrelse och barnavårdsnämnd. Även

,J5 Riksdagsmannavalen 1925 1928 s 202.



under huvuddelen av denna mandatperiod satt Hanna Wikander kvar som ordfö
rande i barnavårdsnämnden och som vice ordförande i fattigvårdsstyreisen.

I tabellen nedan redovisas hur många individer som innehade ett eller flera 
kommunala uppdrag under valperioden 1932-1935 och hur det genomsnittliga 
antalet uppdrag per individ fördelades mellan män och kvinnor.

Tabell 23 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1932-1935

Kön l ppdrag % Individer % l'ppdrag/individ i medeltal

Män 99 96 32 89 3,1
Kvinnor 4 4 4 1 1 1,0
Totalt 103 100 36 100 2,9

Källa: l Imeä stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1931-1935.

Ökningen av det totala antalet uppdrag hade varit större än ökningen av antalet 
individer med uppdrag. Detta medförde att det genomsnittliga antalet uppdrag 
per individ steg, från 2,4 till 2,9. Ökningen föll helt på de manliga politikerna. 
För kvinnornas del reducerades det genomsnittliga antalet poster per politiskt 
verksam kvinna, då antalet kvinnliga politiker utökades från en till fyra, även om 
det bara satt tre kvinnor samtidigt.

Av de 36 individerna med politiska uppdrag har 34 kunnat återfinnas i Hol
möns kommuns röstlängder. Vid årsskiftet 1931/1932 var dessa i medeltal 45,4 
år gamla. Fördelat på män och kvinnor var den genomsnittliga åldern 45,4 re
spektive 45,5 år. Kommunens äldsta politiker var en man född 1872, alltså 69 år 
gammal, medan den yngste var en man född 1905, och bara 26 år gammal. ’41’

Antalet röstberättigade personer vid valet till riksdagens andra kammare 1932 
var 235. varav 128 män och 107 kvinnor. Det betydde att det gick 0,43 kom
munalt uppdrag per röstberättigad person i kommunen. När antalet personer med 
minst ett kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade uppgår kvoten 
till 0,15. Om denna kvot delas upp på män och kvinnor blir siffrorna 0,25 för 
männen och 0.028 för kvinnorna. '47

Mandatperioden 1936-1939
Inför denna mandatperiod hade regelverket ändrats så att det inte längre behövde 
väljas någon hästuttagningsnämnd. Alldeles i slutet av mandatperioden tillkom 
en kristidsnämnd, som kompenserade för den borttagna hästuttagningsnämnden. 
I tabellen nedan sammanfattas de kommunala uppdragen och könsfördelningen

'4i’ Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden Holmöns kommun röstlängder 1916— 1973, Röstlängd för 
val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röstlängd för Holmöns valdistrikt i Holmöns 
kommun upprättade är I932 och Röstlängd lör val lill riksdagens andra kammare ävensom kom
munal röstlängd för Holmöns valdistrikt i Holmöns kommun upprättade är I936.

4 Riksdagsmannavalen 1929 1 932 s 172.



på dessa uppdrag under den sista mandatperioden på 1930-talet, som omfattade 
åren 1936-1939.

Tabell 24 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen på uppdragen 
i Holmöns landskommun under mandatperioden 1936-1939

Organ l.ed. Suppl. Totalt Ordf. V ice ordf.

M K M K M K M K M K

Kommunalstämma X X
Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X
Fattigvårdsstyrelse 4 1 4 1 8 2 X X
Barnavårdsnämnd 4 1 2 2 6 3 X X
Valnämnd 4 0 2 0 6 0

Pensionsnämnd 2 0 2 0 4 0

Kristidsnämnd 2 0 1 0 3 0

Överförmyndare 1 0 1 0 2 0

Revisorer 3 0 3 0 6 0

Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0

Beredning fastighetstaxering 2 0 2 0 4 0

Fastighetstaxeringsnämnd 2 0 2 0 4 0

Skiltesgodemän 4 0 — — 4 0

Val av ägodelningsnämnd. 1 0 1 0 2 0

Mantalsskrivningsombud 2 0 2 0 4 0

Ombud tingshusstämma 1 0 1 0 2 0

Ombud vägstämma 10 0 11 0 21 0

Totalt 52 2 44 3 96 5 4 0 4 0

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1935-1939.

Avskaffandet av hästuttagningsnämnden medförde en liten reducering av det to
tala antalet kommunala förtroendeuppdrag. Antalet uppdrag som innehades av 
kvinnliga politiker utökades med ett. Samtidigt skedde det emellertid en försäm
ring ur jämställdhetssynpunkl när det nu inte längre fanns någon kvinna vald till 
ordförande eller vice ordförande i något av de kommunala organen. Hanna Wi- 
kander fanns nämligen inte längre med i kommunalpolitiken och hennes uppdrag 
som ordförande i barnavårdsnämnden hade tagits över av församlingens kommi
nister, Algot Kyhlberg (1893- 1948). Det tyder på att ordförandeposten i denna 
nämnd hittills enligt praxis gick till någon representant för de kategorier av per
soner som enligt lag måste finnas invalda i barnavårdsnämnden, nämligen präst, 
lärare och kvinna.’48 Då Kyhlberg både var präst och folkskollärare på samma 
gång uppfyllde han sålunda två kriterier. '41' * 149

,J1< SFS 1924:361.
149 Luleå stift 1904 1981. Församlingar och prästerskap 1982 s 353 och Holmöns kyrka 100 år 

1991 s 41



I tabellen nedan redovisas hur många individer som innehade ett eller flera 
kommunala uppdrag under valperioden 1936-1939 och hur det genomsnittliga 
antalet uppdrag per individ fördelades mellan män och kvinnor.

Tabell 25 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1936-1939

Kön Uppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal

Män 96 95 49 94 2,0

Kvinnor 5 5 3 6 1,7

Totalt 101 100 52 100 1.9

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i I lolmöns landskommun 1935-1939.

Det totala antalet personer med kommunala förtroendeuppdrag hade i relation till 
den föregående mandatperioden ökat med hela 16 personer, men ökningen föll 
nästan uteslutande på männen. Eftersom antalet uppdrag i stort sett var konstant 
hade det genomsnittliga antalet uppdrag per politiker reducerats avsevärt. Detta 
var den enskilt största minskningen av uppdragskoncentrationen under Holmöns 
totalt 49 år som egen kommun. Det finns ingen uppenbar förklaring till utveck
lingen. Möjligen kan det ha påverkats av att en generation politiker, födda i bör
jan av 1900-talet. nu gjorde entré i kommunalpolitiken. Dessa kan sägas ha varit 
andra generationens politiker i kommunen sett utifrån kommunbildningen 1925. 
I vissa fall kom dessa politiker att vara aktiva i kommunen ända fram till kom
munen upphörde 1973.

Antalet röstberättigade personer i Holmöns kommun vid andrakammarvalet 
1936 var 233, varav 122 män och 111 kvinnor. Det betydde att det gick 0.43 
kommunalt uppdrag per röstberättigad person i kommunen. När antalet personer 
med minst ett kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade uppgår 
kvoten till 0,22. Om denna kvot delas upp på män och kvinnor blir siffrorna 0.40 
för männen och 0,027 för kvinnorna.00

Mandatperioden 1940-1943
I tabellen nedan sammanfattas de kommunala uppdragen och könsfördelningen 
på dessa uppdrag under valperioden 1940 1943. Till följd av andra världskriget 
tillkom två nya organ som hade koppling till krigets verkningar, dels inrättades 
en faniiljebidragsnämnd, dels tillkom åter hästuttagningsnämnden år 1942, efter 
att ha varit avskaffad sedan 1934. Det fanns dock inget krav på att familjebi- 
dragsnämnden måste vara separat.01 Holmöns kommun valde sålunda på denna 
punkt att ha en organisation som var mer omfattande än de minimikrav som lag
stiftningen ställde på kommunen.

Riksdagsmannavalen 1933 / s 184. 
Wångmar 2005 s 218f.



1 tabellen nedan sammanfattas de kommunala förtroendeuppdragen och köns
fördelningen på uppdragen under mandatperioden 1940-1943.

Tabell 26 Antalet kommunala uppdrag oeh könsfördelningen på uppdragen 
i Holmöns landskommun under mandatperioden 1940-1943

Organ led. Suppl. lotalt Ordf. V ice ordf.

M K M K M K M K M K

Kommunalstämma X X
Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X
Fattigvårdsstyrelse 4 1 4 1 8 2 X X
Barnavårdsnämnd 4 1 2 2 6 3 X X
Hästuttagningsnämnd 4 0 4 0 8 0 X X
Valnämnd 4 0 2 0 6 0

Familjebidragsnämnd 5 0 5 0 10 0

Pensionsnämnd 2 0 2 0 4 0

Kristidsnämnd 2 0 2 0 4 0

Överförmyndare 1 0 1 0 2 0

Revisorer 3 0 3 0 6 0

Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0

Skiftesgodemän 4 0 ... ... 4 0

Val av ägodelningsnämnd. 1 0 1 0 2 0

Mantalsskrivningsombud 2 0 2 0 4 0

Ombud tingshusstämma 1 0 ... ... 1 0

Vägombud 10 0 11 0 21 0

Totalt 57 2 49 3 106 5 5 0 5 0

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-1943.

De nytillkomna organen med koppling till totalförsvaret innebar ytterligare en 
utökning av det totala antalet kommunala uppdrag. Utökningen innebar emeller
tid ingen förstärkning av den kvinnliga representationen i styrelser och nämnder. 
Detta kan sannolikt främst förklaras med att dessa nya organ nästan helt hörde 
hemma inom manligt kodade sfärer. Den tidigare praxisen att till ordförande i 
barnavårdsnämnden välja någon av de särskilt angivna företrädare (präst, lärare 
och kvinna) som enligt lag måste finnas i nämnden bröts under slutet av valperi
oden, då komminister Kyhlberg på egen begäran slutade som ordförande i nämn
den och efterträddes av en ren lekman, hemmansägaren John Wikander (1899- 
1993).

I tabellen nedan redovisas hur många individer som hade minst ett kommunalt 
uppdrag under valperioden 1940-1943 och hur det genomsnittliga antalet upp
drag per individ fördelades mellan manliga och kvinnliga politiker.



Kön l ppdrag % Individer % tppdrag/individ i medeltal

Män 106 95 44 94 2,4
Kvinnor 5 5 3 6 1,7
Totalt 1 11 100 47 100 2,4

Kiillä: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-1943.

Tillkomsten av familjebidragsnämnden och återinförandet av hästtuttagnings- 
nämnden ledde till att uppdragskoncentrationen steg på nytt. En möjlig förklar
ing till det kan ha varit att de totalförsvarsanknutna uppdragen ansågs tunga och 
därför inte helt sällan gick till politiker som redan hade liera kommunala upp
drag, exempelvis som ledamöter eller suppleanter i kommunalnämnden.

Det totala antalet röstberättigade invånare i Holmöns kommun vid landstings
valet 1938 var 230, varav 121 män och 109 kvinnor. Det betydde att det gick 
0.48 kommunalt uppdrag per röstberättigad person i kommunen. När antalet per
soner med minst ett kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade upp
går kvoten till 0,20. Om denna kvot delas upp på män och kvinnor blir siffrorna 
0,36 för männen och 0,028 för kvinnorna. "2

Mandatperioden 1944-1947
Inför och under denna period valde kommunalstämman att inrätta ytterligare två 
kommunala organ, dels civilförsvarsnämnden, dels nykterhetsnämnden. Civilför- 
svarsnämnden hade sin grund i en ny lag som kom år 1944. Enligt denna måste 
kommuner med minst 3000 invånare ha en särskild civilförsvarsnämnd, där det 
fanns minst en kvinnlig ledamot. Kommuner med färre än 3000 invånare kunde 
låta kommunalnämnden vara civilförsvarsnämnd och då fanns det inte krav på 
kvinnlig ledamot."' Hölmön inrättade sålunda sin civilförsvarsnämnd utan att 
kommunen var tvungen att göra detta. Tidigare hade fattigvårdsstyrelsen även 
fungerat som nykterhetsnämnd, vilket hade varit möjligt att fortsätta med även 
under de kommande mandatperioderna. Lagen föreskrev att en särskild nykter
hetsnämnd måste ha minst en kvinnlig ledamot.’51

I tabellen nedan sammanfattas de kommunala förtroendeuppdragen och köns
fördelningen på uppdragen under mandatperioden 1944 1947.

Kommunala valen / 938 s 108. 
" SFS 1944:536.
" Sl-S 1938:215.



Organ l.ed. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.

M K M K M K M K M K

Kommunalstämma X X
Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X
Fattigvårdsstyrelse 4 1 4 1 8 2 X X
Barnavårdsnämnd 3 2 1 2 4 4 X X
Nykterhetsnämnd 4 1 2 1 6 2 X X
Hästuttagningsnånind 4 0 4 0 8 0 X X
Valnämnd 4 0 2 0 6 0

Familjebidragsnämnd 5 0 5 0 10 0

Pensionsnämnd 2 0 2 0 4 0

Civil försvarsnämnd 3 1 2 1 5 2

Kristidsnämnd 2 0 2 0 4 0

Överförmyndare 1 0 1 0 2 0

Revisorer 3 0 3 0 6 0

Revisorer arbetslöshetsn. 1 0 1 0 2 0

Roteombud 1 0 1 0 2 0

Taxeringsnämnd 5 0 5 0 10 0

Beredning av fastighets.tax. 2 0 2 0 4 0

Skiftesgodemän 4 0 — — 4 0

Val av ägodelningsnäntnd. 1 0 1 0 2 0

Mantalsskrivningsombud 2 0 2 0 4 0

Ombud tingshusstämma 1 0 1 0 2 0

Ombud vägnämnd 1 0 1 0 2 0

Totalt 60 5 49 5 109 10 6 0 5 1

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1943-1947.

Tillsättandet av särskilda organ för civilförsvars frågor och nykterhetsfrågor, där 
det fanns krav på kvinnlig representation, medförde att antalet kvinnor på de 
kommunala uppdragen fördubblades, från 5 till 10. Andelen kvinnor bland alla 
de kommunala uppdragen var nu uppe på 8 procent, vilket nästan var en för
dubbling sedan den föregående mandatperioden. Nettoökningen av det totala an
talet kommunala uppdrag blev inte så stor trots två nya organ. Förklaringen står 
att finna i vägväsendets förstatligande, varvid antalet ombud för vägstämma och 
vägnämnd minskade från 21 till 2. En kvinna, barnmorskan Rut Sjöström ( 1908 
2003), hade åter hade fått ta plats i ett presidium, som vice ordförande i barna
vårdsnämnden. Under denna mandatperiod återkom komminister Kyhlberg som 
ordförande i barnavårdsnämnden. Därmed bestod nämndens presidium av två 
personer som företrädesvis till följd av profession eller kön var invald i nämn
den.



1 tabellen nedan redovisas hur många personer som innehade minst ett kom
munalt uppdrag under valperioden 1944 1947 och hur det genomsnittliga antalet 
uppdrag per individ fördelades mellan manliga och kvinnliga politiker.

Tabell 29 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kv innlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1944-1947

Kön Uppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal

Vlän 109 92 39 87 2.8
Kvinnor I0 8 6 I3 1,7
Totalt I 19 100 45 100 2,6

Källa: Umeå stadsarkiv : Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1943-1947.

Det genomsnittliga antalet uppdrag per förtroendevald förändrades inte i någon 
nämnvärd utsträckning i relation till hur det såg ut under valperioden 1940 -1943. 
Av de 45 personerna med kommunala uppdrag har det varit möjligt att med hjälp 
av röstlängderna få fram födelseår på 43 individer. Dessa var vid årsskiftet 
1943/1944 i genomsnitt 45,4 år gamla, där männens genomsnittliga ålder upp
gick till 45,2 år, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 47,2 år. 5'

Antalet röstberättigade invånare i Holmöns kommun vid 1942 års lands
tingsval var 236, varav 130 män och 106 kvinnor. Det betydde att det gick 0,50 
kommunalt uppdrag per röstberättigad person i kommunen. När antalet personer 
med minst ett kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade uppgår 
kvoten till 0,19. Om denna kvot delas upp på män och kvinnor blir siffrorna 0,30 
för männen och 0,057 för kvinnorna. '''’

Mandatperioden 1948-1951
Inför denna mandatperiod valde stämman att inte utse någon separat hästuttag- 
ningsnämnd, även om lagstiftningen egentligen krävde detta, fill detta återkom
mer jag i nästa kapitel, där frågan om uttagningsnämnden (nytt namn 1953) tas 
upp. Vidare tillkom efter önskemål från hushållningssällskapet en särskild hus- 
hållsnämnd. där stämman valde två ledamöter och två suppleanter. Dessa fyra 
kom hädanefter att utgöras av kvinnor. Det ter sig föga överraskande, då det inte 
är långsökt att hänföra hushållsfrågor till en kvinnligt kodad sfär.

I tabellen nedan sammanfattas de olika kommunala förtroendeuppdragen och 
könsfördelningen på uppdragen under mandatperioden 1948 1951.

Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden Holmöns kommun röstlängder I9I6-1973. Röstlängd lör 
val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röstlängd för Holmöns valdistrikt i Holmöns 
kommun upprättade är I944 och Röstlängd lör val till riksdagens andra kammare ävensom kom
munal röstlängd för Holmöns valdistrikt i I lolmöns kommun upprättade är I952.
" Kommunala valen 1942 s I 18.



Organ led. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.

M k M K M K M k M k

Kommunalstämma X X
Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X
Fattigvårdsstyrelse 4 1 4 1 8 2 X X
Barnavårdsnämnd 3 2 4 1 7 3 X X
Nykterhetsnämnd 4 1 3 1 7 2 X X
Byggnadsnämnd 2 0 2 0 4 0 X
Valnämnd 4 0 4 0 8 0

Familjebidragsnämnd 5 0 5 0 10 0

Pensionsnämnd 2 0 2 0 4 0

CivilfÖrsvarsnämnd 3 1 2 1 5 2

Kristidsnämnd 3 0 3 0 6 0

Överförmyndare 1 0 1 0 2 0

Revisorer 3 0 3 0 6 0

Hushållsnämnd 0 2 0 2 0 4

Roteombud 1 0 1 0 2 0

Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0

Beredningsnämnd 2 0 2 0 4 0

Skiftesgodemän 4 0 — ... 4 0

Val av vattenrättsnämnd. 1 0 — ... 1 0

Val av ägodelningsnämnd. 1 0 ... ... 1 0

Ombud vägnämnd 1 0 — — 1 0

Totalt 54 7 46 6 100 13 5 1 4 1

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1947-1951. och 
Protokoll byggnadsnämnden i Holmöns landskommun 1948-1951.

Andelen kvinnor på de kommunala uppdragen hade nu stigit ytterligare och upp
gick till 12 procent. Detta kan nästan helt förklaras med tillkomsten av hushålls- 
nämnden. Även på uppdragen som ordförande och vice ordförande fanns det åter 
en kvinna på två poster, dels som ordförande i barnavårdsnämnden, dels som 
vice ordförande i nykterhetsnämnden. Både uppdragen innehades av lärarinnan, 
fru Constance Tegström (1906-1988), och hon behöll dem ända fram till kom
munens upphörande vid årsskiftet 1973/1974. Valet av Tegström till ordförande i 
barnavårdsnämnden kan som tidigare nämnts ses som ett uttryck för en praxis att 
denna post tillföll någon av de personer som företrädesvis till följd av sin profes
sion och/eller sitt kön var invald i nämnden. Det enda undantaget gällde en kor
tare period under 1940-talets första hälft då en hemmansägare var ordförande i 
nämnden.

I tabellen nedan redovisas hur många individer som innehade minst ett kom
munalt uppdrag under perioden 1948-1951 och hur det genomsnittliga antalet 
uppdrag per individ fördelades mellan manliga och kvinnliga politiker.



Tabeil 31 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kv innlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1948-1951

Kön Uppdrag % Individer % (ppdrag/individ i medeltal

Män 100 88 45 83 2,2
Kvinnor 13 12 9 17 1,4

Totalt 1 13 100 54 100 2,1

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1947-1951.

Det genomsnittliga antalet uppdrag per kommunalpolitiker reducerades för både 
män och kvinnor i relation till föregående mandatperiod. Inrättandet av hushålls- 
nämnden medförde alltså inte bara att de redan kommunalpolitiskt aktiva kvin
norna valdes till ytterligare ett uppdrag. Istället invaldes kvinnor som tidigare 
inte hade haft något kommunalt uppdrag. Av de 54 personer som hade minst ett 
kommunalt förtroendeuppdrag var 17 procent kvinnor. I förhållande till föregå
ende mandatperiod var det en ökning med fyra procentenheter och vid en jämfö
relse med valperioden dessförinnan varökningen I I procentenheter.

Antalet röstberättigade invånare i Holmöns kommun vid 1946 års lands
tingsval var 245, varav 130 män och 1 15 kvinnor. Det betydde att det gick 0,46 
kommunalt uppdrag per röstberättigad person i kommunen. När antalet personer 
med minst ett kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade uppgår 
kvoten till 0,22. Om denna kvot delas upp på män och kvinnor blir siffrorna 0,35 
för männen och 0,078 för kvinnorna."

Mandatperioden 1952-1955
Mandatperioden 1952 1955 innebären brytningstid mellan epokerna med kom
munalstämma respektive kommunal-/kommunfulImäktige. Under de tre första 
åren av mandatperioden fanns kommunalstämman kvar, medan kommunen un
der år 1955 hade fullmäktige som högsta beslutande organ. Mot bakgrund av det
ta har kommunalfullmäktige tagits med i sammanställningen nedan. Samma sak 
gäller folkskolestyrelsen, som tillkom i början av år 1955 till följd av att den 
borgerliga kommunen från ingången av år I955 tog över ansvaret för skolan från 
k y rkan/försam I ingen.

I tabellen nedan sammanfattas de olika kommunala förtroendeuppdragen och 
könsfördelningen på uppdragen under valperioden 1952 1955.

kommunala valen 1946 s 1 18.



Organ Led. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.

M K M K M K M K M K

Kommunalstämma X X
Kommunalfullmäktige (-55) 14 1 — ... 14 1 X X
Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X
Folkskolestyrelse (-55) 5 2 5 2 10 4 X
Fattigvårdssty reise 4 1 4 1 8 2 X X
Barnavårdsnämnd 3 2 3 2 6 4 X X
Nykterhetsnämnd 4 1 3 0 7 1 X X
Byggnadsnämnd 2 0 2 0 4 0 X
Valnämnd 4 0 4 0 8 0
Familjebidragsnämnd 5 0 5 0 10 0
Pensionsnåmnd 2 0 2 0 4 0
Civilförsvarsnämnd 4 1 2 1 6 2 X
Överförmyndare 1 0 1 0 2 0
Revisorer 3 0 3 0 6 0
Revisor Arbetslöshetsn. 1 0 1 0 2 0
Hushållsnämnd 0 2 0 2 0 4
Markegångsnämnd 1 0 1 0 2 0
Roteombud 1 0 1 0 2 0
Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0
Beredningsnämnd 2 0 2 0 4 0
Ombud statliga lån 1 0 1 0 2 0
Ombud tingshusstämma 1 0 — ... i 0
Val av ägodelningsnämnd. 1 0 — ... 1 0
Skiftesgodemän 4 0 — ... 4 0
Ombud sjukkassan 1 0 0 1 1 1
Vägombud 1 0 1 0 2 0
Totalt 75 10 51 9 126 19 8 1 5 1

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1951-1954, Proto
koll, kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955, och Protokoll byggnadsnämnden i Holm
öns landskommun 1948-1951.

Tillkomsten av kommunalfullmäktige och folkskolestyrelsen från och med år 
1955 innebar att det totala antalet uppdrag i den borgerliga kommunen ökade 
från 112 under perioden 1948-1951 till 145 vid utgången av mandatperioden för 
åren 1952-1955. Genom att en kvinna invaldes i kommunalfullmäktige och att 
folkskolestyrelsen fick fyra kvinnliga medlemmar (två ledamöter och två supple
anter) kom antalet uppdrag med en kvinnlig innehavare att stiga från 13 till 19. 
Den kvinnliga representationen i folkskolestyrelsen blev relativt hög, trots att det 
inte fanns någon lagreglering om kvinnlig representation i detta organ.



i tabellen nedan redovisas hur inånga individer som innehade minst ett kom
munalt uppdrag under perioden 1952-1955 och hur det genomsnittliga antalet 
uppdrag per individ fördelades mellan politiker av manligt och kvinnligt kön.

Tabell 33 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kv innlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1952-1955

Kön Uppdrag % Individer % l ppdrag/individ i medeltal

Män 126 87 49 78 2,6
Kvinnor 19 13 14 22 1,4
Totalt 145 100 63 100 2,3

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1951-1054 och 
Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955.

Antalet personer med kommunala förtroendeuppdrag hade ökat från 54 under 
den föregående mandatperioden till 63. Ökningen av antalet uppdrag var dock 
något större än ökningen av antalet kommunalpolitiskt aktiva personer. Denna 
ökning kan mer än väl förklaras av fullmäktiges inrättande. Ett aktivt deltagande 
på stämman syntes inte i min statistik eftersom deltagandet var öppet for alla 
röstberättigade invånare. Dessutom förekom inga deltagarförteckningar på 
stämmorna. Det ligger emellertid nära till hand att tro att de 15 personer som tog 
plats i fullmäktige 1955 hade till och från varit närvarande på stämman.

Antalet röstberättigade invånare i Holmöns kommun vid landstingsvalet 1950 
uppgick till 233, varav 129 män och 104 kvinnor. Det betydde att det gick 0,62 
kommunalt uppdrag per röstberättigad person i kommunen. När antalet personer 
med minst ett kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade uppgår 
andelen till 0,27. Om kvoten delas upp på män och kvinnor blir siffrorna 0,38 för 
männen och 0,13 för kvinnorna.’s

Ett försök att i mindre skala studera inbördes beröringspunkter, i en enkel nät
verksanalys, mellan de 63 personer som hade minst ett kommunalt uppdrag un
der den sista mandatperioden med kommunalstämman visar en del intressanta 
kopplingar. För det första var en del politiker släkt med varandra. För det andra 
fanns det ett antal föreningar och sammanslutningar på ön som i vissa fall band 
samman individer. Släktskapet gällde att politiker var syskon, föräldrar och barn 
samt makar. Bland öns politiker fanns exempelvis tre bröder Edlund, Bertil 
(1907-1974). Karl (1909-1991) och Johan (1914- 1991). Kommunalnämndens 
ordförande John Grubbström (1902 -1962) var bror till barnmorskan Rut Sjö
ström (1908 -2003) som innehade flera kommunala uppdrag under stämmans 
epok och som blev ledamot av kommunalfullmäktige från 1955. Vidare hade det 
förekommit att kommunala uppdrag i princip gått i arv. Hugo Jonsson (1899- 
1985), som fram till och med 1954 var ordförande i kommunalstämman och 
1955 blev fullmäktiges ordförande, hade 1948 efterträtt sin far Alfred Jonsson 
(1876 1961) som ordförande i kommunalstämman. Under perioden 1944 1947

"s Kommunala valen 1950 s 121.



hade både far och son varit kommunalpolitiskt verksamma. Constance Tegström 
(1906-1988), som bl.a. var ordförande i barnavårdsnämnden, var gift med Oskar 
Tegström (1911-1994), som var ledamot av kommunalnämnden under ett flertal 
mandatperioder. Flera andra av de kvinnliga politikerna var gifta med män som 
hade kommunala uppdrag, exempelvis Ruth Markström (1914-1961), suppleant 
av hushållsnämnden, som var gift med Ivar Markström (1908 1965), som bl.a. 
var ledamot av familjebidragsnämnden.'59

Holmöns hushål In ingsgi I le, Holmöns tröskeriförening, Holmöns fiskförsälj- 
ningslag, Holmöns fiskeriforening, Holmöns rödakorskrets, Hölmön folketshus
forening och Holmöns idrottsklubb var exempel på föreningar och sammanslut
ningar där personer med kommunalpolitiska uppdrag även var aktiva. Det är 
även tänkbart att se ett kyrkligt engagemang såsom ledamot av kyrkoråd och att 
vara kyrkvärd som en form av nätverk som band samman individer som hade 
kommunala förtroendeuppdrag. I hushållningsgillets styrelse ingick bl.a. bröder
na Bertil och Karl Edlund. I fisk försäljnings laget fanns bl.a. den tredje brodern 
Edlund, Johan, den ovan berörde Hugo Jonsson, samt Ernst Hedin (1901-1983) 
och Hilding Krisandersson (1913-1988). Hedin och Krisandersson var politiskt 
aktiva under många år. Hedin var bl.a. ordförande i nykterhetsnämnden och fa
miljebidragsnämnden, medan Krisandersson innehade uppdraget som vice ordfö
rande i barnavårdsnämnden. I rödakorskretsens styrelse var bl.a. makarna Bengt 
(1909-1985) och Greta Jonsson (1913-1999) samt Constance Tegström ledamö
ter. Greta Jonsson var ledamot och ordförande i hushållsnämnden, medan maken 
1955 tog plats i fullmäktige. De tidigare nämnda Oskar Tegström och Hilding 
Krisandersson var även ledamöter av folketshusföreningens styrelse. På kyrkliga 
uppdrag återfanns bl.a. Bertil Edlund (1907-1974), Hugo Eriksson (1885-1964), 
John Grubbström (1902-1962), Hildor Bäckström (1890-1975), Bengt Jonsson 
(1909-1985), John Wikander (1899-1993) samt öns präst under 1950-talet, 
komminister Sigfrid Landin (1906-2001). Grubbström var ordförande i kommu
nalnämnden i över 20 år, medan Wikander var bl.a. ordförande i byggnadsnämn
den och tog 1955 plats i fullmäktige som vice ordförande.’<,n Bengt Jonsson och 
John Wikander var dessutom från 1959 brandchef och vice brandchef i kommu
nen och stod i ledningen för kommunens borgarbrandkår.* 360 361

Den samlade bilden är sålunda att det fanns ett flertal olika tänkbara nätverk, 
både i form av familjeband och förenings-/organisationsband, som kunde ha be
tydelse för det kommunalpolitiska beslutsfattandet. Med tanke på den låga folk
mängden och att flertalet personer var bosatta på huvudön fanns det säkert andra 
personliga kopplingar utöver de ovannämnda.

™ Svensk kommunalförvaltning. Våra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens 
och Norrbottens län 1957 s 15 7ff, Sandström 199las5och Edlund 1991 s 18.

360 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1924-1954 och Proto
koll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955, Holmöns kommun, kommunalnämn
den, Utgifts- och inkomststater 1926-1973, Protokoll Holmöns kyrkoråd 1953-1961, Svensk kom
munalförvaltning. Våra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens och Norrbottens 
län 1957 s I57ff, samt Västerbottens Folkblad 1951-12-28.

361 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1959-10-30, § 4.



En jämförelse gällande antalet kvinnor på uppdrag som ordförande och vice 
ordförande i kommunala organ i de övriga kommunerna i Västerbottens län visar 
att Holmöns landskommun intog en relativt god placering på detta område. I 
Holmöns kommun fanns det en kvinnlig ordförande (barnavårdsnämnden) och 
en kvinnlig vice ordförande (nykterhetsnämnden) under mandatperioden 1952- 
1955. Därutöver var en kvinna vice ordförande i det av Holmöns kyrkostämma 
valda skolrådet. Det var bara sju av de 32 övriga kommunerna i länet som hade 
en bättre kvinnorepresentation i presidierna. Allra bäst var Åsele landskommun 
med en kvinnlig ordförande och fyra kvinnor som vice ordförande. Bygdeå och 
Stensele landskommuner hade två kvinnliga ordförande och två kvinnliga vice 
ordförande. Kvinnliga ordförande var vanligast i hemhjälpsnämnderna. En sådan 
nämnd fanns nämligen i alla de övriga 32 kommunerna. I 17 kommuner var en 
kvinna ordförande i denna nämnd, medan antalet kvinnor som vice ordförande 
uppgick till 22. I barnavårdsnämnderna fanns det fem kvinnor som ordförande 
och 12 som vice ordförande. Därutöver fanns det bara en kvinnlig ordförande i 
kommunala organ i länet, i familjebidragsnämnden i Umeå stad. Vidare fanns det 
kvinnliga vice ordförande enligt följande: fyra i fattigvårdsstyrelsen, tre i civil- 
försvarsnämnden, två i nykterhetsnämnden, en i pensionsnämnden och en i skol
rådet. I tre kommuner, bl.a. Sävar, fanns det inga kvinnor som ordförande och 
vice ordförande. Det saknades kvinnor på uppdragen som ordförande och vice 
ordförande i: arbetslöshetsnämnden. byggnadsnämnden, drätselkammaren och 
kommunalnämnden, hälsovårdsnämnden, fullmäktige, kommunalstämman och 
polisnämnden (fanns bara i de tre städerna).’6’

Sammanfattning
Detta kapitel har i huvudsak ägnats åt två teman, dels antalet kommunalstämmor 
och förekomsten av konflikt och konsensus på dessa stämmor, dels valen till sty
relser och nämnder. På kommunalstämmorna uppvisades ett relativt stort mått av 
konsensus, men enigheten var inte kompakt. Voteringar förekom i genomsnitt 
vartannat år under den något mer än 30-åriga epoken med kommunalstämman 
som det högsta beslutande organet i kommunen. De genomförda voteringarna 
fördelades helt jämnt mellan personfrågor och sakfrågor. En möjlig förklaring till 
att antalet voteringar i personfrågorna var lika högt som i sakfrågorna kan vara 
frånvaron av formell partipolitik på stämman. Den kommunala politiska kulturen 
hade en tydlig prägel av konsensus. Detta förstärktes av att de frågor som gick 
till votering i det stora flertalet fall inte kan betecknas som fundamentala för 
kommunens långsiktiga utveckling.

Resultatet av studien av valen till styrelser och nämnder under den aktuella 
perioden sammanfattas i följande tabell.

Länsstyrelsen I Västerbottens län. arkivet. Umeå, Västerbottens läns Allmänna Kungörelser. 
I.andskansliet, den 22 mars D52, N:r33. I örteekning över kommunala m 11 befattningshavare.



Tabell 34 Utvecklingen av politikerkårens sammansättning i Holmöns 
landskommun 1925-1955

Period Uppdrag Individer Röstbcrät-

tigade

Uppdrag/Individ l/R

M K T M K T M K T

1925-27 64 3 67 26 2 28 231 2,5 1,5 2,4 0,12
1928-31 59 2 61 24 1 25 231 2,5 2,0 2,4 0,11
1932-35 99 4 103 34 3 37 235 2,9 1,3 2,8 0,16
1936-39 93 5 98 49 3 52 233 1,9 1,7 1,9 0,22
1940-43 106 5 11 ! 44 3 47 230 2,4 1,7 2.4 0,20
1944-47 109 10 119 39 6 45 236 2,8 1.7 2,6 0,19
1948-51 100 13 113 45 9 54 245 2,2 1,4 2,1 0,22
1952-55 126 19 145 49 14 63 233 2,6 1,4 2,3 0,27

M= Män. K= Kvinnor. T= Totalt. I = Individer. R= Röstberättigade.

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1951-1954 och 
Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955, Riksdagsmannavalen 19151933- 
1936 och Kommunala valen 1938 1950.

Den långsiktiga utvecklingen innebar ett stigande antal kommunala uppdrag un
der de 31 år som kommunalstämman verkade. På samma sätt utökades antalet 
personer som på något sätt var kommunalpolitiskt verksamma, detta trots att 
kommunens folkmängd reducerades under tidsperioden. Kvoten mellan antalet 
personer med kommunala uppdrag i relation till antalet röstberättigade visade 
därför en gradvis stigande tendens. Vid periodens slut när fullmäktige inrättades 
och ansvaret för skolväsendet övertogs från kyrkan hade mer en var fjärde röst
berättigad person minst ett kommunalt förtroendeuppdrag. Det genomsnittliga 
antalet uppdrag per kommunalpolitiskt verksam individ ändrade sig inte så 
mycket över tid. Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga politiker var samti
digt nästan genomgående stora. Det fanns en klart högre uppdragskoncentration 
för männen. Inledningsvis valdes kvinnor i princip bara in i de organ där lagstift
ningen ställde krav på detta. Andelen kvinnliga politiker ökade under periodens 
senare del av främst två skäl, dels att det inrättandes ytterligare två organ där lag
stiftningen krävde minst en kvinnlig ledamot, dels att det tillkom en hushålls- 
nämnd, som helt bestod av kvinnliga politiker.

Kommunens politiker var i en hel del fall släkt med varandra och det fanns 
även ett antal organisationer som kunde utgöra nätverk som grund för någon 
form av gemenskap även i kommunalpolitiken. Exempel på detta var att ett antal 
av kommunens politiker även var förtroendevalda inom kyrkan och att ledningen 
för kommunens borgarbrandkår också var politiskt aktiva som ledamöter i full
mäktige. Detta kunde möjligen leda till intressekonflikter vid beslut som kom
munala anslag till brandförsvaret och vid kontakter mellan den borgerliga kom
munen och den kyrkliga församlingen.

Under den sista undersökta mandatperioden var det fler kvinnor på uppdragen 
som ordförande och vice ordförande (inklusive det kyrkliga skolrådet) än vad 
som i genomsnitt fanns i kommunerna i Västerbottens län.



8. FULLMAKTIGEEPOKEN 
1955-1973

I detta kapitel behandlas fullmäktiges verksamhet i två avseenden, dels antalet 
sammanträden och förekomsten av konflikter på dessa möten, dels valen till sty
relser och nämnder utifrån variablerna uppdrag, individer och kön. Samtidigt 
görs det också mindre utblickar mot övriga kommuner i Västerbottens län utifrån 
främst ett könsperspektiv. År 1054 hölls det första valet till fullmäktige i llol- 
möns kommun. Då fanns det två listor, Samlingslistan, samt För Holmöns bästa. 
Vid de fyra följande valen 1958 I970 var det bara Samlingslistan som ställde 
upp. Vid valen 1954 1966 hade fullmäktige I5 platser, medan antalet ledamöter 
I970 var 17. Valresultaten redovisas i tabellen nedan.

Tabell 35 Resultat vid valen av Holmöns kommunal-/kommunfullmäktige, 
inklusive antalet och andelen kvinnliga ledamöter, 1954-1970

År Parti Totalt Kvinnor %
Samlingslistan För Holmöns bästa

1954 10 (6) 5 (16) 15 1 7
1958 15 0 15 1 7
1962 15 0 15 1 7
1966 15 0 15 1 7
1970 17 0 17 1 6

Källa: Landsarkivet i Härnösand: Länsstyrelsen i Västerbottens län, Landskansliet, Länsstyrelsens 
sannnanräkningsprotokoll, val till kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1054 och 1962. 
Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Protokoll och Bilagor Kommunalfullmäktige 1955-1970 och 
Kommunfullmäktige 1971-1973: länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll, val till kommunalfull
mäktige i Holmöns landskommun 1958 och 1966 samt kommunfullmäktige 1970. Kommunala valen 
1954 1 966. Allmänna valen 1970. Del 2. och l 'äslerboltens-Kuriren 1954-10- /2 och 1970-10-10.

Vid valet 1954 fick Samlingslistan 10 mandat och För Holmöns Bästa 5. För 
Samlingslistan valdes: John Grubbström (1902 1962), Hugo Jonsson (1899- 
1985, Johan Edlund ( 1914-1991), Rune Lundberg (f. 1924). Hilding Krisanders- 
son (1913 1988), Bror Eriksson (1906-1986), Ruth Sjöström (1908 2003), Karl 
Johansson (1909 1982), Ernst Hedin (1901 1983) och John Wikander (1899 
1993). För Holmöns bästa blev hemmansägaren Karl Edlund ( 1909-1991 ), fiska
ren Karl August Holmgren (f. 1925), komminister Sigrid Kandin (1906-2001),



barnmorskan Ruth Sjöström (1908-2003), hemmansägaren Bengt Jonsson 
(1909-1985) och handlanden Ivar Markstöm (1908-1965) invalda. Ruth Sjö
ström invaldes för båda.'6' Utifrån de partier som vissa av personerna kom att 
representera i Umeå kommun 20 år senare finns det ingen tydlig partipolitisk 
skiljelinje mellan Samlingslistan och För Holmöns bästa.’61 Enligt Rune Lund
berg var komminister Sigfrid Land in pådrivande kraft bakom grupperingen För 
Holmöns bästa.363 * 365 366 367

I fullmäktige fanns det hela tiden en kvinna och det var samma person som 
satt hela perioden, barnmorskan Ruth Sjöström. Hon var inte ensam om att väljas 
in i fullmäktige vid alla fem valen, utan det gällde ytterligare 10 ledamöter. De 
andra var: hemmansägarna Karl Edlund, Rune Lundberg, Johan Edlund, Ernst 
Hedin, Bror Eriksson, Karl Johansson, Bengt Jonsson och John Vikander samt 
de båda fiskarna Karl August Holmgren och Hilding Krisandersson. De 15 le
damöter som invaldes 1954 var i genomsnitt 45,2 år gamla. Ledamöternas titlar 
1970 ger en illustration av näringsstrukturen: 10 hemmansägare, 3 fiskare, 1 
folkskollärare, I fyrmästare, 1 handlande och 1 barnmorska. När den sista valpe
rioden trädde i kraft var ledamöternas genomsnittliga ålder 56,8 år. Den ökade 
genomsnittsåldern för ledamöterna mellan 1955 och 1971 kan förklaras av att 
många av dem som invaldes 1954 satt kvar efter 1970 års val. ’66 Vid 1970 års val 
till fick socialdemokraterna ett mandat till följd av att partiet fått sex poströster, 
men då det inte fanns namn på röstsedlarna gick mandatet till Samlingslistan.'67

Antalet sammanträden och konflikt och 
konsensus
Fullmäktige kom att fungera under 19 år. Antalet årliga sammanträden varierade 
mellan tre och sju. Tre sammanträden förekom 1962 och 1973. I det första fallet 
hölls det ett fjärde möte i slutet av året, men detta avsåg det nyvalda fullmäktige 
som tillträdde först vid ingången av 1963, varför det har hänförts till 1963 års

363 Landsarkivet i Härnösand: Länsstyrelsen i Västerbottens län, Landskansliet, Länsstyrelsens 
sammanräkningsprotokoll, val till kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1954, och Väs- 
terbottens-Kuriren 1954-10-12. På Samlingslistan hade Ruth Sjöström placering nummer sju och 
på listan För Holmöns Bästa var hon placerad på fjärde plats.

3'i'1 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Umeå kommun 1973-12-27, §§ 1-10 (valda 
för perioden 1974-1976).

“s Intervju med Rune Lundberg 2008-08-10.
366 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Bilagor till Protokoll Kommunalfullmäktige 1955-1970 

och Kommunfullmäktige 1971-1973: Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll, val till kommun
fullmäktige i Holmöns kommun 1970, 1970-10-12, samt Kommunalnämnden Holmöns kommun 
röstlängder 1916-1973, Röstlängd lör val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röst
längd för Holmöns socken upprättade för år 1953 och Allmän röstlängd för val till riksdagen samt 
kommunal röstlängd för Holmöns valdistrikt upprättade år 1970.

367 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Bilagor till Protokoll Kommunalfullmäktige 1955-1970 
och Kommunfullmäktige 1971-1973: Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll, val till kommun
fullmäktige i Holmöns kommun 1970, 1970-10-12, och Västerbottens-Kuriren 1970-10-10 och 
1970-10-15.



sammanträden. Under 1973 hade sammanläggningsdelegerade i kommunblocket 
tagit över en stor del av beslutanderätten. Tre sammanträden var det minimikrav 
som kommunallagen ställde. '’8 Antalet ärenden varierade mellan 12 och 86. An
talet sammanträden, ärenden och voteringar redovisas i tabellen nedan.

Tabell 36 Antalet sammanträden, antalet behandlade ärenden och 
forekomsten av voteringar i Holmöns fullmäktige 1955-1973

År Antal Andel voteringar

(procent)

Sammanträden Ärenden Voteringar

Sak Person Totalt

1955 *(8) 7 73 2 5 7 10
1956 7 46 0 0 0 0
1957 4 37 0 0 0 0
1958 5 23 0 0 0 0
1959 1)7 64 1 1 2 3
I960 4 30 0 0 0 0
1961 5 42 0 0 0 0
1962 3 12 0 0 0 0
1963 2)7 62 1 0 1 2
1964 7 42 0 0 0 0
1965 5 31 0 0 0 0
1966 4 18 0 0 0 0
1967 3)5 56 0 0 0 0
1968 5 41 0 0 0 0
1969 5 33 0 0 0 0
1970 5 26 1 0 1 4
1971 4)6 86 0 1 1 1
1972 4 39 0 0 0 0
1973 3 12 0 0 0 0
Totalt 98 773 5 7 12
Medel/År 5.16 40,68 0,26 0,37 0,63 2
* Två sammanträden på samma dag ocli har setts som ett sammanträde.

I) Inklusive ett sammanträde med nyvalda fullmäktige 1958-12-27. 2) Inklusive ett sammanträde 
med nyvalda fullmäktige 1962-12-22. 3) Inklusive ett sammanträde med nyvalda fullmäktige 1966- 
12-30. 4) Inklusive ett sammanträde med nyvalda fullmäktige 1970-12-05.
Sak = Sakfråga Person = Personfråga/Personval.

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955 1970 och 
Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun (1970) 1971 197.3.

SFS 1953:753.



Antalet ärenden som gick till votering far totalt sett ses som fä och bortses det 
från det stora antalet voteringar under fullmäktiges första verksamhetsår, 1955, 
blir förekomsten av voteringar i fullmäktige synnerligen låg, bara fyra voteringar 
på 18 år. Det får ses som ett uttryck för en konsensusinriktad lokal politisk kultur 
i Holmöns kommun. Frånvaron av politiska partier i kommunalpolitiken bör 
sannolikt ha bidragit till det stora måttet av konsensus. En annan bidragande or
sak kan ha varit att kommunens ekonomiska bärkraft var låg och att alla politiker 
därför intog en långtgående kommunalekonomisk försiktighetsprincip.

Frånvaron av politiska partier kan ha spelat en roll för att 7 av de totalt 12 vo
teringarna gällde val-/personfrågor. Valen till styrelser och nämnder kan därför i 
ovanligt stor utsträckning ha handlat om personliga egenskaper hos de enskilda 
politikema/kandidaterna, eftersom de åtminstone i formell mening inte tillhörde 
någon specifik gruppering (parti). Det är vidare fullt tänkbart att se det första mer 
konfliktfyllda året som ett formativt moment där den lokala politiska kulturen 
inte direkt anpassade sig till den nya institutionella beslutsordningen.

Eftersom antalet voteringar var så begränsat blir det möjligt att kort redovisa 
alla de 12 ärenden som avgjordes genom votering. Dessa var:

• Valet av kommunalfullmäktiges ordförande lör 1955. Hela sex personer 
föreslogs till uppdraget, därav fyra tillhörde Samlingslistan och två För 
Holmöns bästa. Den som vann den slutna voteringen och således valdes 
till ordförande erhöll nio röster. Han representerade Samlingslistan. De 
övriga kandidaterna fick mellan tre och noll röster.’69

• Valet av fullmäktiges vice ordförande lör 1955. Här framfördes två 
kandidater och röstsiffrorna blev åtta mot sju i en sluten omröstning. 
Segraren var invald för Samlingslistan, medan den förlorande tillhörde 
grupperingen För Holmöns bästa. 70

• Beslutet 1955 om en ansökan från en handlare (själv ledamot i fullmäk
tige för listan för Holmöns bästa) om att fl försälja öl for avhämtning 
avstyrktes med sex röster mot tre. Både yrkandet om bifall till ansökan 
och yrkandet om avslag kom från ledamöter som var invalda på listan 
För Holmöns bästa, varför det inte fanns någon samstämmighet inom 
denna gruppering. En ledamot avstod från att rösta, handlaren förklara
des jävig och fick inte delta i omröstningen och fyra ledamöter, bl.a. 
den enda kvinnan, var frånvarande. ’71

• Beslutet 1955 om en ansökan från en annan handlare om att få ha för
säljning av öl för avhämtning. Denna ansökan avstyrktes med sju röster 
mot två. Därutöver avstod fem ledamöter från att rösta, medan en leda
mot inte var närvarande på sammanträdet.369 370 371 372

369 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-01-05, § 3. 
och Västerbottens-Kuriren 1955-01-08.

370 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-01-05, § 3.
371 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-03-3l,tj 4, och 

Holmöns landskommun/kommun, Bilagor Kommunalfullmäktige 1955-1970 och Kommunfull
mäktige 1971-1973, voteringsbilaga 1955-03-31.

372 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-06-18, § 3.



• Valet av ledamöter i kommunalnämnden för mandatperioden 1956- 
1959 beslutades genom sluten votering, där de sju valda erhöll mellan 
12 och 7 röster. Av dessa representerade fem Samlingslistan, medan två 
inte tillhörde fullmäktige och därför inte kan hänföras till någon av de 
båda grupperingarna. Vid omröstningen var 14 av fullmäktiges 15 le
damöter närvarande.’7'

• Valet av vice ordförande i kommunalnämnden för perioden 1956-1959 
avgjordes i en sluten omröstning, där röstsiffrorna blev nio mot fem för 
den sittande vice ordföranden. Båda kandidaterna var invalda i fullmäk
tige för Samlingslistan. ' 1

• Valet av ledamöter i folkskolestyrelsen för mandatperioden 1956-1959 
skedde med hjälp av en sluten votering, där tre olika alternativ till sam
mansättning ställdes mot varandra. Förslaget om att helt omvälja den 
sittande folkskolestyrelsen erhöll åtta röster, medan de båda andra för
slagen fick tre (framfört av ledamot från För Holmöns bästa) respektive 
två röster (framfört av en ledamot som var invald för Samlingslistan). 
Därutöver avstod en ledamot från att rösta och en var som tidigare 
nämnts frånvarande. Det segrande förslaget innehöll fem män och två 
kvinnor. Av dessa tillhörde tre Samlingslistan, en För Holmöns bästa 
samt tre var inte ledamöter av fullmäktige och hade därför ingen uppen
bar grupptillhörighet. Även de andra båda förslagen innehöll två kvinn
liga ledamöter, men det handlade delvis om olika individer. Även de 
manliga kandidaterna varierade mellan de tre förslagen, varför de tre al
ternativen kan sägas ha varit könsneutrala i rent kvantitativa termer. ’75

• Beslutet 1959 om hur många ledamöter som skulle ingå i kommittén för 
inköp av en snövessla för is-/vintertransporter över Kvarken avgjordes 
efter en votering där det röstades om tre olika alternativ, tre, fyra eller 
fem kommittéledamöter. Förslaget om fem ledamöter fick fem röster, 
medan förslagen om fyra respektive tre kommittéledamöter erhöll en re
spektive tre röster. Detta är kategoriserat som en sakfråga. '7h

• Valet av de fem ledamöterna gick sedan till sluten omröstning, där röst
siffrorna blev sex mot fem. Personuppsättningen i de båda alternativen 
var delvis överlappande, då tre av fem individer i det segrande förslaget 
också fanns med i det förlorande yrkandet. Det fanns inga kvinnor i nå
gondera förslaget.’77

• Beslutet år 1963 om hur stort kommunalt bidrag som skulle ges till ett 
vägbygge på Ängesön gick till votering, där tre förslag var aktuella. 
Kommunalnämndens förslag om 50 000 kronor fick ingen röst. Försla
get om att ge ett bidrag på 65 000 kronor fick 10 röster, medan yrkandet 
om att ge 60 000 kronor erhöll tre röster. Ordföranden avstod från att

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-12-27. § 4. 
Grupperingen För I lolmöns hästa fick tre suppleantplatser i kommunalnämnden.

’7I llmeå stadsarkiv : Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-12-27, i; 5.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunal ful Imäktige i I lolmöns landskommun 1955-12-27. ÿ 7.

'7I' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-01-14, § 7.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-01-14. § 7.



rösta och därutöver var en ledamot frånvarande. Den enda kvinnliga le
damoten röstade för ett anslag på 60 000 kronor.378

• Beslutet år 1970 om att betala ett kommunalt bidrag till Norrlands na
tion i Uppsala för byggande av nationshus avgjordes genom votering. 
Sex ledamöter röstade för ett bidrag på 100 kronor, medan fyra ledamö
ter inte ville ge någon bidrag alls. Tre ledamöter avstod från att rösta. 
Eftersom protokollet anger att alla 15 ledamöterna var närvarande sak
nas två röster. 74

• Slutligen valdes skolstyrelsen för mandatperioden 1971-1973 genom en 
votering med handuppräkning, alltså inte någon sluten omröstning trots 
att det var fråga om ett personval. Förslaget om att omvälja hela skol
styrelsen fick 13 röster, medan 2 ledamöter röstade på motförslaget. 
Den återvalda skolstyrelsen innehöll fem manliga och två kvinnliga le
damöter. Även det alternativa förslaget hade samma kvantitativa fördel
ning mellan män och kvinnor. Skillnaden mellan förslagen var att en 
man och en kvinna var utbytta i motförslaget.380

Av de fem sakfrågor som avgjordes genom votering var det endast två som hand
lade om ekonomiska frågor i betydelsen kommunala utgifter och inkomster. Två 
handlade om försäljning av öl och en fråga gällde hur många ledamöter som bor
de ingå i kommunens trafikkommitté. De båda ekonomiska frågorna gällde utbe
talning av medel till externa projekt där Holmöns kommun inte var huvudman. 
Det ena projektet, vägbygget, hade dock rimligen konkret betydelse för kommu
nens invånare. Här var också utgiftsskillnaden mellan de båda förslagen som det 
voterades om 5000 kronor i 1963 års penningvärde, vilket inte var något obetyd
ligt belopp. Kommunens totala utgifter (drift och kapital) var år 1963 221 000 
kronor, varav driftkostnader på 103 000 kronor och kapitalutgifter på 118 000 
kronor. Bidraget till vägbygget utgjorde sålunda 29 procent av de totala utgifter
na. Differensen mellan de båda förslagen på 5000 kronor uppgick till två procent 
av kommunens totala utgifter.'81 Beslutet om att anslå 100 kronor till Norrlands 
Nation i Uppsala hade däremot en helt försumbar ekonomisk betydelse till och 
med för Holmöns kommun. Samtidigt kan ett sådant utgiftsbeslut möjligen få 
principiell betydelse för framtiden och kanske på sikt innebära en större belast
ning på kommunens ekonomi. År 1970 uppgick kommunens utgifter till 295 000 
kronor, varför bidraget till Norrlands Nation bara var 0,03 procent av de totala 
utgifterna.382

Det förekom inga voteringar om anslagen till den egna kommunala verksam
heten. Det fanns därmed inga formella motsättningar om hur stora anslag som de 
olika kommunala verksamheterna erhöll varje år. Troligen hade det varit något 
större risk för motsättningar om storleken på utgifter och inkomster (utdebite
ringen) om kommunalpolitiken hade bestått av företrädare för flera politiska par-

'28 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunal fullmäktige i I lolmöns landskommun 1963-05-06, § 2.
379 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1970-05-02, § 5.
380 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1970-12-05, §11.
381 Kommunernas finanser 1963 s 78f.
382 Kommunernas fwanser 1970 s 160.



tier. Då hade de varit tvungna att konkurrera med varandra i kommunalvalen 
samt haft någon form av ideologiska utgångspunkter för sitt agerande, även om 
politiken under 1960-talet inte var så part ipol itiserad/ideologisk i de mindre 
kommunerna.'8’ Slutsatsen blir att det rådde stor konsensus om att tillämpa en 
ekonomisk försiktighetsprincip som troligen hade sin främsta grund i den mycket 
svaga ekonomiska bärkraft som kommunen hela tiden hade att hantera. Kommu
nal sparsamhet kan sägas ha varit ett av de viktigaste kännetecknen för den loka
la politiska kulturen i Holmöns kommun. Denna bild delas av Holmöns siste 
fullmäktigeordförande Rune Lundberg.’84 Till detta återkommer jag i kapitel 13.

Att det blev en del voteringar vid valen till de olika kommunala organen kan 
som tidigare nämnts ha påverkats av att de förtroendevaldas personliga egenska
per fick större betydelse när de inte företrädde något politiskt parti. Ingen av vo
teringarna innebar dock att andelen kvinnliga politiker kunde ha ökat eller mins
kat i händelse av att motförslagen istället hade segrat i voteringarna. I de fall del 
förekom motförslag var dessa alltid neutrala utifrån andelen kvinnliga kandidater 
som fördes fram. Fullmäktiges enda kvinnliga ledamot gav sällan några avtryck i 
sammanträdesprotokollen och vid valen till de kommunala organen finns det 
inget protokollfört yrkande från hennes sida.

Utöver voteringarna förekom det i ett relativt begränsat antal fall att två eller 
liera förslag ställdes mot varandra utan att det drevs till votering. I protokollen 
benämns detta ofta enkel omröstning, vilket alltså torde avse att fullmäktiges 
ordförande ställde proposition på de olika förslagen och fann att fullmäktige be
slutat bifalla ett av förslagen, varvid ingen ledamot begärde någon votering. 
Även reservationer mot beslut var synnerligen sällsynta.

De ärenden där det förekom mer än ett förslag var bl.a. när fullmäktige hade 
sitt allra första sammanträde år 1955, varvid öns komminister, Sigfrid Landin 
(vald För Holmöns bästa), fördes fram som motkandidat till den person som varit 
ordförande i stämman (vald för Samlingslistan) vid valet av temporär ordförande 
i avvaktan på att fullmäktige i den följande paragrafen valde ordförande för 
1955.485

På samma möte lade fullmäktiges kvinnliga ledamot ett kompromissförslag 
om hur fullmäktiges nästa sammanträde kungjordes. Komministern ansåg att det 
borde annonseras i tre ortstidningar i enlighet med den gällande lagstiftningen, 
medan ett flertal ledamöter var emot detta av kostnadsskäl. Den kvinnliga leda
motens förslag innebar att alla ledamöter tick kallelse med komplett föredrag
ningslista tillsänd. Föredragningslistan skulle även anslås på kommunens an
slagstavla. Slutligen måste det ske en annonsering i en av ortstidningarna, Väs- 
terbottens-Kuriren (frisinnad), om att sammanträdet skulle äga rum, dock utan 
det infördes någon föredragningslista.'8'’ När ärendet återkom på nästa samman
träde med fullmäktige yrkade komministern på att frågan måste bordläggas så att 
kommunalnämnden kunde utreda frågan, medan en annan ledamot yrkade på

Wilngmar 2006 s 263 IT.
!XJ Intervju med Rune Lundberg 2008-08-10.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1955-01-05. § 2. 
x" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-01-05. §§ 6- 
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bordläggning utan någon mellanliggande utredning. När ordföranden ställde pro
position på de båda förslagen fann han att fullmäktige bifallit det senare försla
get. När fullmäktige tog beslut om hur nästa sammanträde skulle kungöras be
slöts att inte införa kallelse i någon tidning. Mot detta beslut anmälde komminis
tern reservation, då han ansåg att det stred mot kommunallagen.'87

När kommunalfullmäktige i mars 1955 tog beslut om arvodet till fullmäktiges 
ordförande hade kommunalnämnden föreslagit ett årligt arvode på 200 kronor. 
Komministern yrkade på ett arvode om 400 kronor, medan en annan ledamot 
(vald för Samlingslistan) föreslog 500 kronor, varvid fullmäktige efter enkel om
röstning biföll förslaget från komminister Landin.'88

I april 1957 behandlade fullmäktige frågan om ordförandearvoden. Då fram
fördes det två yrkanden gällande årsarvodet till socialnämndens ordförande, där 
förslaget om ett arvode på 100 kronor segrade över yrkandet om 75 kronor i ar
vode. Båda förslagen kom från ledamöter som tillhörde Samlingslistan. Frågan 
avgjordes efter det som i protokollet benämns enkel omröstning, alltså att ordfö
randen ställde proposition på båda förslagen.’8'

På fullmäktiges möte i oktober 1958 gällde det frågan om arvodet till kom
munalnämndens ordförande. Då framkom tre förslag på årsarvode, det första att 
arvodet höjdes med två procent (ledamot för Samlingslistan), det andra innebar 
en höjning med 300 kronor (ledamot invald för gruppen För Holmöns bästa), 
medan det tredje yrkandet föreskrev en höjning med 200 kronor (För Holmöns 
bästa). Efter enkel omröstning bifölls förslaget om att höja med 300 kronor.19"

År I960 behandlade fullmäktige frågan om kommunen skulle svara för byg
gandet av en väg på Ängesön (ön söder om huvudön - Hölmön). Fullmäktige be
slöt att tillsätta en kommitté för att utreda frågan. Vid valet av ledamöter i kom
mittén framkom fler namnförslag än de tre ledamöter som kommittén skulle beså 
av. Valet av ledamöter skedde med hjälp av enkel omröstning, där ordföranden 
ställde proposition på de olika förslagen, utan att någon votering begärdes.* 388 389 390 391 392

På hösten 1961 hade landsfiskalen i Umeå norra distrikt föreslagit att det bor
de införas hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen på samtliga vägar 
inom Holmöns kommun. Kommunalnämnden hade tillstyrkt landsfiskalens för
slag. På kommunalfullmäktiges sammanträde yrkade en ledamot avslag på att in
föra hastighetsbegränsning, medan en annan ledamot tillstyrkte hastighetsbe
gränsning på alla vägsträckor utom på ett vägavsnitt. Efter enkel omröstning bi
fölls det senare förslaget.’92

1,7 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-02-16, 7-
8. När frågan återkom i fullmäktige i oktober 1955 beslöt fullmäktige enhälligt att införa kungörel
se om fullmäktiges sammanträden i en av ortstidningarna och att ordföranden själv fick avgöra vil
ken tidning som var mest spridd inom kommunen. Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäk
tige i Holmöns landskommun 1955-10-15, § 7.

388 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-03-31, § 5.
389 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-04-13, § 3.
390 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1958-10-25, § 5.
391 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1960-04-16, § 6.
392 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1961-10-28, § 7.



Sedan dröjde det ända till l%8 innan protokollen anger flera olika förslag i ett 
ärende. Då gällde det en utredning om vatten- och avloppsfrågor. Två ledamöter 
yrkade bifall till kommunalnämndens förslag om att utreda både vatten- och av- 
loppsfrågan, medan en ledamot (bror till en av två ledamöter som ville utreda 
vatten och avlopp) i första hand ville utreda vattenfrågan. Fullmäktiges beslut 
blev att utreda både vatten och avlopp. På samma möte framkom tre förslag 
om arvodet till skolkassören, där alternativen till årsarvode var 500, 800 respek
tive 1000 kronor. Det sistnämnda förslaget fördes fram av fullmäktiges kvinnliga 
ledamot. Fullmäktige beslöt om ett arvode på 800 kronor. ’94

I maj 1070 behandlade fullmäktige frågan om antalet ledamöter i kommun
fullmäktige under mandatperioden 1071-1973. Här framlades tre olika förslag: 
I. Att ha oförändrat 15 ledamöter, där varje ledamot hade en efterträdare vid 
eventuell avgång. 2. Att ha 15 ledamöter, men med två efterträdare för varje le
damot. 3. Att öka antalet ledamöter till 17 och att varje ledamot hade två efter
trädare. Fullmäktige anslöt sig till det tredje yrkandet, varför antalet ledamöter 
under den sista mandatperioden kom att bli 17.’<)5

När kommunfullmäktige i oktober 1972 hade uppe frågan om en utbetalning 
av medel till vägsamfälligheten på Ängesön framfördes två yrkanden, dels om att 
utbetala de 4225 kronorna med förbehållet att allmänheten hade rätt att trafikera 
vägen, dels att utbetala samma belopp, men utan förbehåll. Fullmäktige beslöt att 
utbetala bidraget med förbehållet att allmänheten hade rätt att trafikera vägen 
under den tid som bidraget utgick.

Sista gången det förekom motförslag i fullmäktige var vid valet av samman- 
läggningsdelegerade i mars 1973. Valet av ordinarie ledamot skedde i enighet, 
medan det vid valet av suppleant framkom två förslag, varvid ordföranden fann 
att han själv valts till suppleant. Motförslaget utgjordes av den person som före
slog ordföranden till suppleant, varför motkandidaten inte själv var så angelägen 
om att bli vald till suppleant i delegerade.y>'

Totalt sett var det 13 ärenden där det framfördes mer än ett förslag, varav två 
gällde val till kommunala uppdrag, medan de I I övriga avsåg sakfrågor. I ett fall 
lämnades även en reservation mot beslutet, men detta var enda gången på de 19 
åren som någon ledamot reserverade sig mot ett fullmäktigebeslut. Tillsammans 
med de 12 voteringarna var det 25 gånger som fullmäktiges beslut inte fattades i 
full konsensus, vilket motsvarade tre procent av de 773 ärenden som behandla
des av fullmäktige under de 19 år som institutionen fanns. Utslaget per år före
kom det i genomsnitt någon motsättning i fullmäktige 1,3 gånger per år. Dessa 
omständigheter är ytterligare indikationer på att kommunalpolitiken på Hölmön 
till stor del kännetecknades av en konsensusinriktad politisk kultur. Denna bild 
förstärks vid en kvalitativ värdering av de frågor där det framkom mer än ett för-

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunal fullmäktige i llolmöns landskommun 1968-02-03, § 6. 
och Sandström 1991 s 5.

' ,J Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i l lolmöns landskommun 1968-02-03. § 8. 
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1970-05-02, § 3. 
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1972-10-28. § 3. och 1972- 

12-27. § 15. De häda förslagen kom från bröderna Karl och .lohan Kdlund.
I Imeå stadsarkir Protokoll kommunfullmäktige i I lolmöns kommun 1973-03-30. i) 3.



slag i fullmäktige. Motsättningarna handlade varken om några större ekonomiska 
belopp eller principiellt viktiga frågor om den kommunala verksamhetens ut
byggnad och standard i ett välfardsperspektiv. Frånsett de 5000 kronor som det 
voterades om 1963 uppgick skillnaden i de övriga fallen till under 1000 kronor 
under en tid av 19 år. Det vanligaste temat for konflikterna var valen till kom
munala uppdrag och vilka arvoden som borde utgå.

Under mandatperioden 1955-1958 går det att se konflikter grund mellan de 
två grupperingarna Samlingslistan och För Uolmöns bästa, exempelvis vid valet 
av vice ordförande i kommunalfullmäktige för år 1955. Även valet av ledamöter 
i kommunalnämnden för mandatperioden 1956-1959 kan ha haft inslag av denna 
konfliktdimension. Om det fanns någon sammanhållning inom grupperingen För 
Holmöns bästa borde dessa ledamöter emellertid ha begärt proportionellt val, 
vilket hade gett en helt annan sammansättning av kommunalnämnden än vad 
som blev fallet med ett rent personval. Gruppen För Holmöns bästa fick ingen 
ledamot i kommunalnämnden, utan bara tre suppleanter. Ett proportionellt val 
där alla närvarande ledamöter varit lojala mot sin grupptillhörighet hade istället 
gett fem ledamöter från Samlingslistan och två från För Holmöns bästa.198

Om voteringarna och motsättningarna utan votering studeras utifrån perspek
tivet nätverksanalys, i familje- och förenings- och organisationsband, som togs 
upp i det föregående kapitlet, framträder inget tydligt mönster. Det får dock gö
ras en gardering för voteringarna vid personval som skedde med slutna sedlar, 
varför det inte går att ta reda på hur ledamöterna röstade. Ett litet undantag, där 
det kan ha funnits inslag av ett större nätverk i form av öns markägare, var emel
lertid beslutet år 1963 om ett kommunalt bidrag till vägbygget på Ängesön, där 
två av de tre ledamöter som röstade för den lägre anslagsnivån inte var hem
mansägare. Av de 10 ledamöter som röstade för den högre nivån var däremot 8 
av 10 hemmansägare. Resonemanget är emellertid lite vanskligt med tanke på att 
en så hög andel av fullmäktigeledamöterna var hemmansägare.199 Exempel på 
motsatsen, där medlemmar inom samma nätverk hade divergerande åsikter, var 
att det förekom att två av bröderna Edlund intog skilda ståndpunkter i frågor som 
behandlades av fullmäktige.

Den massmediala bevakningen av fullmäktige var, på grundval av mina 
punktstudier av Västerbottens-Kuriren (frisinnad/fp) och Västerbottens Folkblad 
(s), tämligen begränsad. Den avslutningsfest för kommunen som hölls den 29 
december 1973 fick i Västerbottens-Kuriren ett referat på en spalt och 22 rader. 
Där framgick det att 110 av 155 invånare i Holmöns kommun hade deltagit i 
festligheterna. Stämningen rapporterades ha varit hög. Det fanns en samstäm
mighet om att kommunen förvisso skulle gå i graven vid årsskiftet efter 49 år, 
men att öama, dess befolkning och gemenskapen mellan dessa bestod.398 399 400 Pres
sens mycket begränsade bevakning av Holmöns kommuns avslutning var en tyd-

398 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-12-27, § 4. 
Beräkningen bygger på att Ruth Sjöström räknades till grupperingen Samlingslistan, även om hon 
var invald för båda grupperingarna. Om Sjöström istället räknas till För Holmöns bästa hade istället 
fördelningen blivit fyra ledamöter från Samlingslistan och tre som tillhörde För Holmöns bästa.

399 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-05-06, § 2.
Jml Västerbottens-Kuriren 1973-12-31.



lig kontrast till andra kommuner som också skulle upphöra, till exempel Sävars 
kommun. I dessa fall hade båda lokaltidningarna reportage med bilder.401

Val av styrelser och nämnder
Mandatperioderna för kommunala organ under tidsperioden 1955-1973 var föl
jande: 1952-1955, 1956-1959, 1960-1963. 1964-1967, 1968-1970 och 1971 
1973. frånsett de två sista mandatperioderna var det fyra år länga perioder. Va
len av flertalet organ ägde rum under december åren 1955, 1959, 1963, 1967 och 
1970. Kommunens styrelse, kommunalnämnd/drätselkammare, skulle följa dessa 
perioder.4"2 Det var inte ovanligt att vissa organ kunde ha mandatperioder som 
inte låg i fäs med de perioder som kommunens styrelse hade. Vidare förekom det 
att ett nyval av kommunala organ skedde vid andra tidpunkter till följd av en ny 
lagstiftning. Under 1950-talet ersattes fattigvårdsstyrelserna av socialnämnderna 
1957 och övergången till enhetlig skolstyrelse skedde 1958.411 ' En annan variant 
var att ett organ valdes partiellt vid olika tillfallen.40

Begreppet kommunala organ har tolkats så att uppdrag i statlig verksamhet, 
som taxeringsnämnder, nämndemän i häradsrätt/tingsrätt, som ombud vid val av 
nämndemän i vattendomstol och fastighetsdomstol samt som ombud för val av 
polisnämnd, tas med. då valen gjordes av fullmäktige. De enda val som uteläm
nats är tillfälliga kommittéer.

Mandatperioden 1956-1959
När kommunalfullmäktige infördes år I955 krävde lagstiftningen att kommuner 
med under 3000 invånare inrättade följande separata organ för den egna kommu
nala verksamheten:

• Kommunalfullmäktige.
• Kommunalnämnd.
• Revisorer.
• Eolkskolestyrelse (från år I958 skolstyrelse).
• Fattigvårdsstyrelse (från år 1957 socialnämnd).
• Barnavårdsnämnd (mindre kommuner kunde dock av Kungl. Maj:t be

frias från kravet på en särskild barnavårdsnämnd och då ersättas av fät- 
tigvårdsstyrelsen).

• Nykterhetsnämnd (om inte kommunens låga folkmängd eller liknande 
omständighet gjorde en särskild nämnd obehövlig och att fattigvårdssty- 
relsen/socialnämnden istället kunde utföra uppdraget).

Jl" Till exempel Västerbottens-Kuriren 1973-12-15.1973-12-29. 1973-12-31 och 1974-01-02 och 
Västerbottens Folkblad 1973-12-15. 1973-12-22.1973-12-27. 1973-12-29. 1973-12-31 och 1974- 
01-02.

m SI S 1953:753 och SFS 1969:765.
SI S 1956:2 och SFS 1956:614 
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• Uttagningsnämnd.
• Valnämnd.
• Pensionsnämnd.

Under periodens gång tillkom det krav på ytterligare två obligatoriska separata 
organ, som tidigare hade kunnat skötas av ett annat kommunalt organ:

• Hälsovårdsnämnd.
• Byggnadsnämnd.

Därutöver fanns det krav på att nämnder som arbetslöshetsnämnd, brandstyrelse, 
civilforsvarsnämnd (obligatorisk i kommuner med över 3000 invånare) och fa- 
miljebidragsnämnd måste Unnas, men att ett annat kommunalt organ kunde ha 
dessa funktioner. Vidare måste kommunen välja en överförmyndare. I fattig- 
vårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden var det inledningsvis obligatoriskt att ha 
minst en kvinnlig ledamot. Samma sak gällde om det inrättades en civilförsvars- 
nämnd. För nykterhetsnämnden försvann kravet på kvinnlig ledamot 1955. Vid 
ingången av 1957 togs kravet på en kvinnlig ledamot i socialnämnden bort, me
dan samma ändring vidtogs i barnavårdsnämnden vid utgången av 1960. Då för
svann kravet på att en präst och en lärare måste vara ledamot av denna nämnd. 
Det var inte längre möjligt att låta socialnämnden vara barnavårdsnämnd.106

När Holmöns organisering av styrelser och nämnder jämförs med den lagstift
ning som gällde vid årsskiftet 1955 kan det konstateras att kommunen med ett 
undantag uppfyllde de krav som lagarna ställde. Kommunen hade ingen separat 
uttagningsnämnd. Lagen föreskrev en sådan, med tre eller fem ledamöter med 
personliga suppleanter, antingen boende i kommunen eller brukare av en jord
bruksfastighet i kommunen. De borde ha ingående kunskaper om beståndet av 
traktorer och hästar inom kommunen.405 406 407 Då Holmöns kommunalnämnd till stor 
de bestod av personer med den officiella professionen hemmansägare uppfylldes 
ändå huvudsakligen regelverkets krav på ledamöter och suppleanter i uttagnings- 
nämnden.4"7 Att låta kommunalnämnden fungera som uttagningsnämnd var en 
lokal kommunal praxis som egentligen inte var tillåten enligt lagstiftningen.

Utifrån folkmängden hade det varit möjligt att avstå från att inrätta separat 
barnavårdsnämnd (till I960) och separat nykterhetsnämnd. Kommunen valde 
även att ha civilforsvarsnämnd och familjebidragsnämnd, vilket inte krävdes. 
Vidare fanns två oreglerade organ, trafiknämnd och hushållsnämnd.

I tabellen nedan sammanfattas de kommunala uppdragen under valperioden 
1956-1959.

405 Wångmar 2005.
406 SFS 1953:673.
407 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-12-27, §§ 4- 

5, och Bilagor Kommunalfullmäktige 1955-1970 och Kommunfullmäktige 1971-1973, Länsstyrel
sens sammanräkningsprotokoll, val till kommunalfullmäktige 1958.



Organ Led. Suppl. Totalt Ordf. N ice ordf.

M K M K M K M K M K

Kommunalfullmäktige 14 1 - - 14 1 X X

Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X

Skolstyrelse 5 2 5 2 K) 4 X X

1 attigvårdsstyrelse 4 1 4 1 8 2 X X

Barnavårdsnämnd 3 2 3 2 6 4 X X

Nykterhetsnämnd 4 1 4 0 8 1 X X

Byggnadsnämnd 2 0 2 0 4 0
Valnämnd 4 0 4 0 8 0
1 amiljebidragsnämnd 5 0 5 0 10 0
Pensionsnämnd 4 0 4 0 8 0
C'i\ illörsvarsnämnd 3 1 2 1 5 2 X

Överförmyndare 1 0 1 0 2 0
Revisorer 3 0 3 0 6 0
Revisor Arbetslöshetsn. 1 0 1 0 2 0
Trafiknämnd 3 0 — — 3 0 X

1 tushällsnämnd 0 2 0 2 0 4

Vägombud 1 0 1 0 2 0
Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0
Ombud fastighetstaxering 2 0 2 0 4 0
()mbud statliga lan 1 0 1 0 2 0
()mbud tingshusstämma 1 0 — — 1 0
Val, ägodel ningsnämdem. 1 0 — — 1 0
Val. vattenrättsnämndem. 1 0 — — 1 0
Skiftesgodemän 4 0 — — 4 0
Nämndemän 1 0 — — 1 0
(tnibnd sjukkassa 1 0 0 1 1 1

Totalt 79 10 52 9 131 19 7 1 5 1

M = Män. k^ Kvinnor.

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunal fullmäktige i Holmöns landskommun 1955-1959 och 
Protokoll folkskolestyrelsen/skolstyrelsen i Holmöns landskommun 1955 1958.

Både bland ledamöter/ordinarie och suppleanter var den manliga dominansen 
överväldigande. Bland ledamöterna uppgick andelen kvinnor till 11 procent och 
bland suppleanterna till 15 procent, varvid den totala siffran blev 13 procent. 
Kvinnorna fanns främst i organ som kunde kopplas till kvinnligt kodade sfärer. 
Det var tydligast för hushållsnämnden. Undantaget var civilförsvarsnämnden, 
men invalet av en kvinna i detta organ var obligatoriskt enligt lagstiftningen. 
Kommunen levde upp till regelverkens krav på kvinnlig representation. Dessut



om valdes en kvinna till både ordförande i barnavårdsnämnden och vice ordfö
rande i nykterhetsnämnden.

Om presidieposterna uppdelas utifrån de båda grupperingar som fanns invalda 
i kommunalfullmäktige, Samlingslistan respektive För Holmöns bästa, visar det 
sig att personer från Samlingslistan hade flertalet presidieuppdrag i styrelser och 
nämnder. I kommunalfullmäktige, kommunalnämnden och folkskolestyrelsen 
hade Samlingslistan både uppdragen som ordförande och vice ordförande. I nyk
terhetsnämnden hade Samlingslistan bara posten som ordförande, medan det i 
fattigvårdsstyrelsen/socialnämnden och barnavårdsnämnden gällde uppdraget 
som vice ordförande. Grupperingen För Holmöns bästa hade ordförandeposten i 
fattigvårdsstyrelsen/socialnämnden. Ordförandeuppdragen i barnavårdsnämnden 
och civilförsvarsnämnden och posten som vice ordförande i nykterhetsnämnden 
innehades av personer som inte tillhörde fullmäktige och därför inte går att direkt 
hänföra till någon av de båda grupperingarna. Genom att gruppen för Holmöns 
bästa ändå hade tilldelats en ordförandepost var styrelseformen samlingsstyre, 
men det fanns sålunda tydliga markeringar om att Samlingslistan hade det klart 
största inflytandet.

I tabellen nedan redovisas hur många individer som hade minst ett kommunalt 
uppdrag under perioden och det genomsnittliga antalet uppdrag per individ.

Tabell 38 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1956-1959

Kön Uppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 131 87 45 76 2,9
Kvinnor 19 13 14 24 1,4
Totalt 150 100 59 100 2,5

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-1959.

Tabellen visar att männen i genomsnitt hade dubbelt så många uppdrag per indi
vid som kvinnorna. Uppdragskoncentrationen hade sålunda en tydlig genusdi
mension till kvinnornas nackdel. Könsfördelningen var med andra ord mindre 
skev utifrån perspektivet hur många individer som på något sätt var kommunal- 
politiskt engagerade.

Antalet röstberättigade personer vid valet til! fullmäktige 1954 var 219, varav 
121 män och 98 kvinnor. Det betydde att det gick 0,68 kommunalt uppdrag per 
röstberättigad person i kommunen. När antalet personer med minst ett uppdrag 
relateras till antalet röstberättigade i kommunen uppgår kvoten till 0,27. Om 
denna kvot delas upp på män och kvinnor blir siffrorna 0,37 för männen och 0,14 
för kvinnorna.408

En jämförelse av antalet kvinnor på uppdrag som ordförande och vice ordfö
rande i kommunala organ i de övriga 32 kommunerna i Västerbottens län visar 
att Holmöns landskommun intog en placering något under genomsnittet. 1 Hol-

408 Kommunala valen 1954 s 198.



möns kommun fanns det en kvinna som var ordförande (barnavårdsnämnden) 
och en kvinnlig vice ordförande (nykterhetsnämnden) under perioden 1956- 
1959. Av de 32 övriga kommunerna i länet var det 18 som hade en bättre kvin
norepresentation i presidierna än Holmöns kommun. Bäst var Åsele och Sorsele 
landskommuner, där det fanns två kvinnliga ordförande och två kvinnliga vice 
ordförande. Kvinnliga ordförande var, liksom 1952, vanligast i hemhjälpsnämn- 
derna. En sådan nämnd fanns i alla de andra 32 kommunerna i länet. I 22 kom
muner var en kvinna ordförande, medan antalet kvinnor som var vice ordförande 
uppgick till 24. I barnavårdsnämnderna fanns det sju kvinnor som ordförande 
och 12 som vice ordförande. Därutöver fanns det två kommuner med kvinnlig 
ordförande i familjebidragsnämnden och en kommun med en kvinna som ordfö
rande i fattigvårdstyrelsen. Det fanns kvinnliga vice ordförande enligt följande: 
tre i nykterhetsnämnden, två i pensionsnämnden samt en i vardera fattigvårdssty- 
relsen, fullmäktige, hälsovårdsnämnden och civilförsvarsnämnden. I tre lands
kommuner, bl.a. Sävar, fanns det inga kvinnor som ordförande och vice ordfö
rande. Av de kommunala organ som finns i länsstyrelsens förteckning saknades 
det kvinnor på uppdragen som ordförande och vice ordförande i: arbetslöshets- 
nämnden, byggnadsnämnden, drätselkammaren/kommunalnämnden, hälsovårds
nämnden och polisnämnden.4 * * *"9

En genomgång av boken Svensk kommunalförvaltning ger ytterligare två ex
empel på kvinnor som var ordförande och vice ordförande i rent kommunala or
gan (utesluter hushål Isnämnderna) i länets köpingar och landskommuner. Det 
gällde dels som vice ordförande i hälsovårdsnämnden i Umeå landskommun, 
dels som vice ordförande i folkskolestyrelsen i Vilhelmina köping.41"

Mandatperioden 1960-1963
Vid periodens början avvecklades civilförsvarsnämnden. Erån I960 krävde re
gelverket att kommunerna måste ha särskild hälsovårdsnämnd, men på Hölmön 
fortsatte ändå systemet med att kommunalnämnden även fungerade som hälso
vårdsnämnd enligt en lokal praxis som egentligen inte var förenlig med lagstift
ningen. En annan ändring var att det tillkom en trafikkommitté, med ansvar för 
driften av amfibietraktorn som användes för transporter till fastlandet när havet 
var isbelagt.

I tabellen nedan sammanfattas de kommunala förtroendeuppdragen och köns
fördelningen på uppdragen under mandatperioden I960 I963.

4"'’ Länsstyrelsen i Västerbottens län. arkivet. Umeå. Västerbottens läns Allmänna Kungörelser.
I,andskansliet, den I4 mars 1956. N r 34 Förteckning över kommunala m fl. befattningshavare.

Jl" Svensk kommunalförvaltning. I åra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens
och Mon bottens lan 1957.



Organ led. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.

M K M K M K M K M K

Kommunalfullmäktige 14 1 — ... 14 1 X X
Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X
Skolstyrelse 5 2 5 2 10 4 X X
Socialnämnd 4 1 4 1 8 2 X X
Barnavårdsnämnd 3 2 3 2 6 4 X X
Nykterhetsnämnd 2 1 2 1 4 2 X X
Byggnadsnämnd 3 0 2 0 5 0
Valnämnd 4 0 4 0 8 0
Familjebidragsnämnd 5 0 5 0 10 0
Pensionsnäntnd 2 0 2 0 4 0
Överförmyndare 1 0 1 0 2 0
Revisorer 3 0 3 0 6 0
Rev. Arbetslöshetsnämnd 1 0 1 0 2 0
Revisorer Trafikföretaget 2 0 — ... 2 0
Trafiknämnd 3 0 — ... 3 0 X
Trafikkommitté 5 0 — ... 5 0
Hushållsnämnd 0 2 0 2 0 4
Vägombud 1 0 1 0 2 0
Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0
Särskild taxeringsnämnd 1 0 1 0 2 0
Ombud statliga lån 1 0 1 0 2 0
Underteckna statliga lån 2 0 — ... 2 0
Ombud tingshusstämma 1 0 1 0 2 0
Val. vattenrättsnämnd. 1 0 1 0 2 0
Nämndemän 1 0 ... ... 1 0
Ombud sjukkassa 1 0 0 1 1 1

Totalt 76 9 47 9 123 18 6 1 5 1

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-1963 och 
Protokoll skolstyrelsen i Holmöns landskommun 1960-1963.

Den samlade bilden är att förändringarna i förhållande till den föregående man
datperioden var tämligen små. Utifrån praxisbegreppet är det viktigt att notera att 
en kvinna invaldes i socialnämnden även denna mandatperiod, trots att det inte 
längre fanns något lagstadgat krav på kvinnlig representation i detta organ. Den 
tidigare lagenliga kvoteringen övergick till en kommunal praxis. Om det hade 
rått en långtgående patriarkal politisk kultur hade det varit möjligt att bara välja 
in män i socialnämnden. I barnavårdsnämnden fanns kvoteringen av kvinnor 
kvar fram till utgången av I960. Samma sak gällde för den prästerliga närvaron. 
Varken den ändrade lagen eller bytet på tjänsten som präst/lärare I960 ändrade 
på saken, utan den nye kyrkoadjunkten/folkskolläraren, Stig Marklund (f. 1929),



valdes till ledamot i barnavårdsnämnden I960.411 Den ordning som lagen tidiga
re föreskrivit var på väg att bli en praxis.

I tabellen nedan redovisas hur många individer som innehade minst ett kom
munalt uppdrag under denna mandatperiod och det genomsnittliga antalet upp
drag per individ, uppdelat mellan män och kvinnor.

Tabell 40 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1960-1963

Kön Uppd rag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 123 87 42 77 2,9
Kvinnor 18 13 12 23 1,5
Totalt 141 100 54 100 2.6

Kalla: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-1963.

Även i det här avseendet var förändringarna sedan den föregående perioden 
ganska begränsade, men antalet individer med minst ett kommunalt uppdrag 
hade dock reducerats från 59 till 54, vilket var en minskning med åtta procent.

Antalet röstberättigade personer vid valet till kommunfullmäktige 1958 var 
209, varav I 15 män och 94 kvinnor. Det betydde att det gick 0,67 kommunalt 
uppdrag per röstberättigad person i kommunen 1958. När antalet personer med 
minst ett kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade uppgår kvoten 
till 0,26. Om denna kvot delas upp på män och kvinnor blir siffrorna 0,37 för 
männen och 0,13 tor kvinnorna.412

Mandatperioden 1964-1967
Två ändringar av de kommunala organen inträffade under perioden. För det för
sta skedde en lagändring som tvingade kommunerna att inrätta trafiknämnder, 
som hade till uppgift att svara för frågor om lokala trafikföreskrifter och yrkes
mässig trafik." Trafiknämnden övergick till en trafiksäkerhetskommitté. Den 
andra förändringen var tillkomsten av samarbetsnämnden i kommunblocket, där 
I lolmön llck två ledamöter och två suppleanter.

I tabellen nedan sammanfattas uppdragen och könsfördelningen på uppdragen 
under mandatperioden 1964 1967. 4

4" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1960-12-27. $ 6. 
I.uleå stift / 90-1 1981. Lövsamlingar och prästerskap 1982 s 400foch Holmöns kyrka WO år 1991 
s 41

412 Kommunala valen 1958. Del 2. s 23.
41 ! SFS / 964:73 / och Wängmar 2005 s 226.



Orga n Led. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.
M K M K M K M K M K

Kommunalfullmäktige 14 1 ... ... 14 1 X X
Kommunalnämnd 7 0 7 0 14 0 X X
Skolstyrelse 5 2 5 2 10 4 X X
Socialnämnd 4 1 4 1 8 2 X X
Barnavårdsnämnd 3 2 3 2 6 4 X X
Nykterhetsnämnd 3 2 2 1 5 3 X X
Byggnadsnämnd 5 0 5 0 10 0 X X
Valnämnd 4 0 4 0 8 0
Familjebidragsnämnd 5 0 5 0 10 0 X X
Trafiknämnd 2 0 2 0 4 0
Överförmyndare 1 0 1 0 2 0
Revisorer 3 0 3 0 6 0
Rev. Arbetslöshetsnämnd 1 0 1 0 2 0
T rafiksäkerhetskommitté 3 0 ... ... 3 0 X
Trafikkommitté 5 0 ... ... 5 0 X
Turistnämnd 3 0 ... — 3 0 X
Hushållsnätnnd 0 2 0 2 0 4
Samarbetsnämnd 2 0 2 0 4 0
Vägombud 1 0 1 0 2 0
Försäkringsnämnd 1 0 0 1 1 1
Kristidsombud 1 0 1 0 2 0
Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0
Särskild taxeringsnämnd 1 0 1 0 2 0
Fastighetstaxeringsnämnd 2 0 2 0 4 0
Ombud statliga län 1 0 1 0 2 0
Ombud tingshusstämma 1 0 1 0 2 0
Ombud, val av polisnämnd 1 0 1 0 2 0
Val, ägodelningsnämnd. 1 0 1 0 2 0
Val, vattenrätlsnämnd. 1 0 1 0 2 0
Nämndemän 1 0 ... ... 1 0
Totalt 85 10 57 9 142 19 10 1 7 1

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1962-1967, och 
l asterboltens Folkblad 1963-12-28.

Genom tillkomsten av de nya kommunala organen skedde en inte helt obetydlig 
ökning av det totala antalet uppdrag, från 141 till 161. Ökningen berodde även på 
en viss utökning av de uppdrag där fullmäktige fungerade som valförsamling till 
statliga organ såsom ombud för valet av polisnämnd i de nya statliga distrikten. 
Andelen uppdrag som gick till kvinnliga politiker låg kvar på nästan samma nivå 
som under föregående mandatperiod. Kvinnorna invaldes i alla de kommunala



organ där de tidigare hade fatt vara med, trots att det inte längre fanns något lag- 
stadgat krav. Utifrån praxisbegreppet är det av intresse att öns präst återvaldes 
till ledamot av barnavårdsnämnden. Den prästerliga närvaron i nämnden skedde 
sålunda nu enligt lokal praxis.

I tabellen nedan redovisas hur många individer som innehade ett eller flera 
kommunala uppdrag under denna mandatperiod och det genomsnittliga antalet 
uppdrag per individ fördelat mellan könen.

Tabell 42 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1964-1967

Kön Uppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 142 88 42 78 3,4
Kvinnor 19 12 12 22 1,6
Totalt 161 100 54 100 3,0

Källa: Umeå stadsarkiv : Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1962-1967.

Till följd av utökningen av det totala antalet kommunala uppdrag, samtidigt som 
antalet kommunalpolitiskt aktiva individer var konstant, skedde en ökning av an
talet uppdrag per individ, vilket dock främst gällde för de manliga politikerna.

Antalet röstberättigade personer vid valet till kommunfullmäktige 1962 var 
190. Det betydde att det gick 0.85 kommunalt uppdrag per röstberättigad person 
i kommunen vid mandatperiodens början. När antalet personer med minst ett 
kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade blir kvoten 0,28.414

Mandatperioden 1968-1970
Inför denna mandatperiod skedde en ytterligare utökning av antalet uppdrag, 
bl.a. genom tillkomsten av det nya Svenska kommunförbundet, dit det valdes re
presentanter till länsavdelningarna och elektorer för val av kongressombud. 
Holmöns kommun hade ursprungligen tillhört Landskommunernas förbund.

I tabellen nedan sammanfattas uppdragen och könsfördelningen på dessa un
der mandatperioden I968 1970. 4

4" Kommunala valen 1962. De! 2. s 92.



Organ I.cd. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.

M K M K M K M K M K
Kommunalfullmäktige 14 1 — — 14 I X X
Kommunalnämnd 7 0 5 0 12 0 X X
Skolstyrelse 5 2 5 0 10 2 X X
Socialnämnd 4 1 4 1 8 2 X X
Barnavårdsnämnd 3 2 3 2 6 4 X X
Nykterhetsnämnd 3 2 2 1 5 3 X X
Byggnadsnämnd 5 0 3 0 8 0 X X
Valnämnd 4 0 4 0 8 0
Familjebidragsnämnd 5 0 5 0 10 0 X X
Trafiknämnd 2 0 2 0 4 0
Överförmyndare 1 0 1 0 2 0
Revisorer 3 0 3 0 6 0
Rev. Arbetslöshetsnämnd 1 0 1 0 2 0
Trafiksäkerhetskommitté 3 0 ... 3 0 X
Trafikkommitté 5 0 ... 5 0 X
T uristnämnd 3 0 ... ... 3 0 X
Hushållsnämnd 0 2 0 2 0 4
Samarbetsnämnd 2 0 2 0 4 0
SN:s socialvårdskommitté 1 0 1 0 2 0
Vägombud 1 0 1 0 2 0
Försäkringsnämnd 1 0 0 1 1 1
Civilförsvarsombud 1 0 2 0 3 0
Kristidsombud 1 0 1 0 2 0
Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0
Särskild taxeringsnämnd 1 0 1 0 2 0
Fastighetstaxeringsnämnd 1 0 1 0 2 0
Ombud statliga lån 2 0 — ... 2 0
Underteckna statliga lån 2 0 — ... 2 0
Ombud tingshusstämma 1 0 1 0 2 0
Ombud, val av polisnämnd 1 0 1 0 2 0
Val, ägodelningsnämnd. 1 0 1 0 2 0
Val. vattenrättsnämnd. 1 0 1 0 2 0
Val. fastighetsdomstol 1 0 1 0 2 0
Skiftesgodemän 4 0 — ... 4 0
Nämndemän 1 0 — ... 1 0
Ombud Kommunförb. 2 0 2 0 4 0
Elektorer Kommunförb 2 0 ... ... 2 0
Totalt 98 10 57 7 155 17 10 1 7 1

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1966-1970.



Andelen kvinnliga politiker hade reducerats i begränsad utsträckning.
I tabellen nedan redovisas hur många individer som hade minst ett uppdrag 

åren 1968 1970 och antalet uppdrag per individ fördelat mellan könen.

Tabell 44 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Holmöns landskommun under perioden 1968-1970

Kön llppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 155 90 36 78 4,3
Kvinnor 17 10 10 22 1,7
Totalt 172 100 46 100 3,7

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1966-1970.

Antalet individer med uppdrag hade minskat från 54 till 46. IJnder 1966 flyttade 
prästen/läraren, varvid den nye läraren, Curt Lindkvist 1968 dessutom valdes till 
ordförande i kommunalnämnden. Det var ett generationsskifte. Den avgående 
ordföranden, Hugo Jonsson, var född 1899, medan Lindkvist var född 1935.416

Antalet röstberättigade personer vid valet till kommunfullmäktige 1966 var 
176. Det betydde att det gick 0,98 uppdrag per röstberättigad person. Antalet per
soner med minst ett uppdrag var 26 procent av de röstberättigade.416

År 1970 kartlades den politiska organisationen i kommunerna i Västerbottens 
län. I drätselkammaren/kommunalnämnden, byggnadsnämnderna och fritids
nämnderna fanns det mycket få kvinnor. Högst andel kvinnor fanns i barna
vårdsnämnden, med 54 procent, kulturnämnden hade 34 procent och social
nämnden 27 procent.41 I 14 kommuner fanns det ordförandeposter som inneha
des av kvinnor, varav 12 i barnavårdsnämnden. Därutöver fanns det en kvinna 
som var ordförande i kommunalnämnden i Burträsk.11*

Andelen kvinnor i Burträsks kommun var: fullmäktige 13 (%), kommunal
nämnd 11, barnavårdsnämnd 71, valutskott 20, socialnämnd 33, nykterhets- 
nämnd 40, hälsovårdsnämnd 10, skolstyrelse 33, biblioteksforbund 17, samar- 
betsnämnd 17, försäkringsnämnd 21, kulturnämnd 70 och valnämnd 13. Kvinnor 
saknades i central byggnadskommitté, idrottsnämnd, vattenverksstyrelse, turist- 
nämnde. revisorer, uttagningsnämnd, byggnadsnämnd, trafiksäkerhetskommitté 
och trafiknämnd.4'9

Jl' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-12-22. §§ 5-6, 
och Svensk kommunalförvaltning, t ara kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens 
och Norrbottens län 1957 s 15811'

41,1 Kommunala valen 1966. De! 2. s 58.
41 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970. Kommunstyr

elsen Bilagor 1971 1973. Svenska kommunförbundet, Västerbottens länsavdelning. Utredning, 
Västerbottenskommunernas förtroendemannaorganisation. Januari 1970.

4114 Sveriges kommunkalender 1969.
41,1 Skellefteå kommunarkiv: Burträsks kommunalfullmäktige. I.iggare över nämnder och styrelser 

1935 1973.



År 1968 fanns det i Kronobergs läns 41 kommuner sju kvinnliga ledamöter i 
drätselkammaren/kommunalnämnden. På uppdragen som ordförande fanns ett 
fatal kvinnor, främst i barnavårdsnämnden (10 kommuner) och hemhjälpsnämn- 
den (11 kommuner). I två kommuner hade socialnämnden en kvinnlig ordföran
de, medan det fanns en kvinna som var ordförande i skolstyrelsen.420

Mandatperioden 1971-1973
Inför perioden 1971 1973 skedde en ändring som påverkade könsfördelningen. 
Det gällde utmönstringen av hushållsnämnden. 1 tabellen nedan sammanfattas de 
kommunala uppdragen och könsfördelningen under mandatperioden 1971-1973. * 93 * * 96

420 Alvesta kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktiges i Alvesta köpingskommun 1967-12-12, 
§ 167, Protokoll kommunalfullmäktige i Moheda landskommun 1967-12-20, § 110, Protokoll 
kommunalfullmäktige i Skatelövs landskommun 1967-12-02, § 75, Protokoll kommunalfullmäktige 
i Vislanda landskommun 1967-12-29, § 85, och Protokoll kommunalfullmäktige i Västra Torsås 
landskommun 1967-12-18, § 104. Emmaboda kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Al- 
gutsboda landskommun 1967-12-19, § 216. Lessebo kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäkti
ge i Hovmantorps köpingskommun 1967-12-28, § 99, Protokoll kommunalfullmäktige i Lessebo 
köpingskommun 1967-12-19, § 102, Protokoll kommunalfullmäktige i Ekeberga landskommun 
1967-12-18, § 90 j), och Protokoll kommunalfullmäktige i Ljuders landskommun 1967-12, § 122. 
Ljungby kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Annerestads landskommun 1967-12-20, 
§ 12, Protokoll kommunalfullmäktige i Berga landskommun 1967-12-16, § 126, Protokoll kommu
nalfullmäktige i Hamneda landskommun 1967-12-15, § 74, Protokoll kommunalfullmäktige i Lid- 
hults landskommun 1967-12-18, § 191, Protokoll stadsfullmäktige i Ljungby stad 1967-12-14, § 
141, och Protokoll kommunalfullmäktige i Ryssby landskommun 1967-12-04, § 96. Markaryds 
kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Markaryds köpingskommun 1967-12-19, § 147, 
och Protokoll kommunalfullmäktige i Traryds köpingskommun 1967-12-19, § 276. Nybro kom
munarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hälleberga landskommun 1967-12-15, § 93. Tingsryds 
kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Ryds köpingskommun 1967-12-18, § 107, Proto
koll kommunalfullmäktige i Linneryds landskommun 1967-12-11, § 109, Protokoll kommunalfull
mäktige i Södra Sandsjö landskommun 1967-12-19, ij 94, Protokoll kommunalfullmäktige i Tings
ryds köpingskommun 1967-12-19, § 129, Protokoll kommunalfullmäktige i Urshults landskommun 
1967-12-28 § 270, Protokoll kommunalfullmäktige i Väckelsängs landskommun 1967-12-18, § 
103, och Protokoll kommunalfullmäktige i Älmeboda landskommun 1967-12-11, § 107. Uppvi- 
dinge kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Lenhovda köpingskommun 1967-12-20, §
93, Protokoll kommunalfullmäktige i Nottebäcks landskommun 1967-12-27, § 84, Protokoll kom
munalfullmäktige i Åseda köpingskommun 1967-12-19, (j 98, och Protokoll kommunalfullmäktige 
i Älghults landskommun 1967-12-19, § 148. Växjö kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige 
i Bergunda landskommun 1967-12-18, ij 141, Protokoll kommunalfullmäktige i Braås landskom
mun 1967-12-14, § 97, Protokoll kommunalfullmäktige i Lammhults landskommun 1967-12-12, §
96, Protokoll kommunalfullmäktige i Mellersta Kinnevalds landskommun 1967-12-18, § 95, Proto
koll kommunalfullmäktige i Rottne landskommun 1967-12-19, § 123, Protokoll stadsfullmäktige i 
Växjö stad 1967-12-01, ij 283, och Protokoll kommunalfullmäktige i Östra Torsås landskommun 
1967-12-15. § 148. Älmhults kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Göteryds lands
kommun 1967-12-12, ij 14, Protokoll kommunalfullmäktige i Stenbrohults landskommun 1967-12- 
15, § 78, Protokoll kommunalfullmäktige i Virestads landskommun 1967-12-28, ij 82, och Proto
koll kommunalfullmäktige i Älmhults köpingskommun 1967-12-18, § 172. Länsstyrelsen i Krono
bergs län, arkivet: Kronobergs Läns Allmänna Kungörelser Nr 19 1968, Kommunala befattnings
havare m fl



Organ led. Suppl. totalt Ordf. Vice ordf.
M k M k IM k IM k M k

kommunfullmäktige 16 1 — ... 16 1 X X
Kommunstyrelse 7 0 5 0 12 0 X X
Skolstyrelse 5 2 5 0 10 2 X X
Socialnämnd 4 1 4 1 8 2 X X
Barnavårdsnämnd 3 2 3 2 6 4 X X
Nykterhetsnämnd 3 2 2 1 5 3 X X
Byggnadsnämnd i 0 3 0 8 0 X X
Valnämnd 5 0 3 0 8 0 X X
Familjebidragsnämnd 5 0 5 0 10 0 X X
Trafiknämnd 2 0 2 0 4 0
Överförmyndare 1 0 1 0 2 0
Revisorer 3 0 3 0 6 0
Rev. Arbetslöshetsnämnd 1 0 1 0 2 0
Trafiksäkerhetskommilté 3 0 - ... 3 0 X
Trafikkommitté ? 0 ... ... 5 0 X
Turistnämnd 3 0 ... ... 3 0 X
Samarbetsnämnd 2 0 2 0 4 0
SN:s socialvärdskommitté 1 0 1 0 2 0
Sammanläggningsdelger. 1 0 1 0 2 0
Vägnämnd 1 0 1 0 2 0
Försäkringsnämnd 1 0 0 1 1 1
Civilförsvarsombud 1 0 2 0 3 0
Kristidsombud 1 0 1 0 2 0
Taxeringsnämnd 3 0 3 0 6 0
Särskild taxeringsnämnd 1 0 1 0 2 0
Fastighetstaxeringsnämnd 1 0 1 0 2 0
Ombud statliga lån 2 0 ... ... 2 0
Underteckna statliga län 2 0 ... ... 2 0
t )mbud lingshusslämma 1 0 1 0 2 0
Ombud, val av polisnämnd 1 0 1 (1 2 0
Val. ägodelningsnämnd 1 0 1 0 2 0
Val. vattenrättsnämnd. 1 0 1 0 2 0
Val. fastighetsdomstol 1 0 1 0 2 0
Gode män lantmäteri 3 0 ... ... 3 0
Nämndemän 1 0 ... ... 1 0
Stämningsman 1 (1 ... ... 1 0
1 'lekt. Kommunförbundet 2 (1 2 0 4 0
Ombud Kommunfbrb. 2 0 2 0 4 0

Totalt 102 8 59 5 161 13 11 1 8 1
Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-1970 och 
Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1970-1973.



Antalet uppdrag hade ökat med två sedan föregående period. Fullmäktige hade 
utökats från 15 till 17 ledamöter och sammanläggningsdelegerade för blivande 
Umeå kommun tillkom under periodens och kommunens sista år. Samtidigt för
svann alltså lyra uppdrag till följd av att hushållsnämnden togs bort. Andelen 
kvinnor på de samlade kommunala uppdragen reducerades därför från 10 till 7 
procent. Nedgången kan te sig lite anmärkningsvärd eftersom 1970 års kommu
nalval innebar att andelen kvinnliga ledamöter i kommunfullmäktige i hela lan
det steg från 12 till 14 procent. Ökningen skedde trots den mycket stora reducer
ingen av antalet fullmäktigeledamöter till följd av de många sammanslagningar
na i kommunblocksreformen vid årsskiftet 1970/1971 421 Fördelningen mellan 
könen på uppdragen som ordförande och vice ordförande var samtidigt i stort 
identisk med hur det såg ut när fullmäktige inrättades 1955. Det fanns en praxis 
att välja en kvinna till ordförande i barnavårdsnämnden och till vice ordförande i 
nykterhetsnämnden under hela perioden med fullmäktige och även under två pe
rioder med stämman. Sett ur ett individperspektiv skulle begreppet praxis tyckas 
vara för långtgående gällande en och samma kvinna under perioden.

I tabellen nedan redovisas hur många personer som hade ett eller flera kom
munala uppdrag under perioden 1971-1973 och det genomsnittliga antalet upp
drag per person fördelat mellan män och kvinnor.

Tabell 46 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Holmöns kommun under perioden 1971-1973

Kön Uppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 161 93 34 81 4,7
Kvinnor 13 7 8 19 1,6
Totalt 174 100 42 100 4,1

Källa: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-1970 och 
Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1970-1973.

Antalet personer som på något sätt var kommunalpolitiskt verksamma minskat 
från 46 till 42, en reducering med nio procent. Det genomsnittliga antalet upp
drag per individ steg också ytterligare. Ökningen inträffade dock bara bland de 
manliga politikerna, där medeltalet för antalet uppdrag steg från 4,3 till 4,7, me
dan medeltalet för de kvinnliga politikerna sjönk från 1,7 till 1,6 uppdrag per in
divid. Skillnaden mellan män och kvinnor hade aldrig varit större under den tid 
som Hölmön hade fullmäktige.

Fyra av de manliga politikerna hade mer än 10 uppdrag per person, där det 
högsta antalet uppdrag var 15. De tre bröderna Edlund innehade tillsammans 30 
uppdrag. De tre bröderna hade mer än dubbelt så många uppdrag som alla kvinn
liga politiker tillsammans.

Även under denna mandatperiod var Curt Lindkvist (f. 1935) ledamot i barna
vårdsnämnden och ordförande i kommunstyrelsen, som var det nya namnet på

421 Kommunala valen 1966, Del 2, och Allmänna valen 1970, De! 2.



kommunalnämnden. Därutöver var han sammankallande i tre fakultativa organ, 
turistnämnden, trafikkommittén.och trafiksäkerhetskommittén. Praxisen med en 
lärare/präst som ledamot i barnavårdsnämnden fanns sålunda kvar ända fram tills 
kommunen upphörde. Som tidigare nämnts fungerade en kvinnlig lärare som 
ordförande i barnavårdsnämnden under kommunens sista 26 år. Barnavårds
nämnden var det organ där det lades störst vikt vid att relevanta professioner 
måste finnas med även efter det att lagstiftningens krav upphört. Curt Lindkvist 
hade nu kommit upp i 13 uppdrag, men han satt inte på flest uppdrag. Det var 
istället Karl Edlund. Ilan var ordförande i socialnämnden och familjebidrags- 
nämnden, vice ordförande i byggnadsnämnden och valnämnden samt överför
myndare. De andra två bröderna Edlund, Bertil och Johan, hade vardera två upp
drag i presidier. Bertil Edlund var en av de politiker som under längst tid hade 
uppdrag i Holmöns kommun i 38 år, perioden 1936 1973. En annan person med 
många uppdrag ( 14) var Rune Lundberg. Han var ordförande i kommunfullmäk
tige och skolstyrelsen samt vice ordförande i socialnämnden. Constance Teg
ström var ordförande i barnavårdsnämnden och vice ordförande i nykterhets- 
nämnden. Dessa personer innehade 17 presidieuppdrag, vilket var 81 procent av 
de uppdrag som ordförande och vice ordförande som valdes av fullmäktige. Det 
illustrerar den uppdragskoncentration som fanns inom Holmöns kommun i syn
nerhet under de sista mandatperioderna.

Liksom på 1950-talet förekom det även under den sista valperioden att vissa 
politiker hade familjeband med varandra, varför det kunde finnas nätverk som 
påverkade politiken. De tre bröderna Edlund har redan berörts. Även makarna 
Constance och Oskar Tegström deltog båda i den kommunala politiken. Ett annat 
gift par i politiken var Rune Lundberg (f. 1924) och hans fru Svea ( 1929 1996). 
Dessutom var Rune Lundbergs mor, Ida Lundberg (1893-1978), med i politiken. 
Ett tredje äkta par var Bengt (1909 1985) och Greta Jonsson (1913-1999). Ett 
exempel på två generationer var Karl Johansson (1909 1982)) och sonen Rune 
(f. 1939). Av de åtta kvinnliga politikerna var alla utom en antingen gifta eller 
änkor.4”

De 42 individerna med politiska uppdrag var vid årsskiftet 1970/1971 i me
deltal 55,8 år gamla. Fördelat på män och kvinnor var den genomsnittliga åldern 
55,6 respektive 56,6 år. Kommunens äldsta politiker var en kvinna född år 1893, 
alltså 77 år gammal, medan den yngste var en man född 1939, och därmed 31 år 
gammal.12' I relation till 1955/1956 hade politikernas genomsnittliga ålder blivit 
drygt fem år högre. I jämförelse med den första studien av politikernas genom
snittliga ålder, perioden 1932-1935. hade åldern stigit med 10 år. Det kan dels 
ses som ett uttryck för att kommunens befolkning innehöll en allt större andel 
äldre människor, dels att det kan ha funnits svårigheter med att nyrekrytera till

IV Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1970-12-05. i)ij 3-43. oclt 
Kommunalnämnden Holmöns kommun röstlängder 1916-1973. Allmän röstlängd för val till riks
dagen samt kommunal röstlängd tör Holmöns valdistrikt upprättade år 1970. samt Svens/i kommu
nalförvaltning. I åra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens och Norrbottens län 
1957 s 1571'f

Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden Holmöns kommun röstlängder 1916-1973. Allmän röst
längd för val till riksdagen samt kommunal röstlängd för Holmöns valdistrikt upprättade år 1970



uppdragen när yngre människor flyttade från ön. Vidare kan den förestående 
kommunsammanläggningen ha haft en dämpande inverkan på rekryteringen, då 
det kanske kändes mindre meningsfullt att ta på sig ett uppdrag som det ändå inte 
skulle bli någon fortsättning på i den nya kommunen.

Antalet röstberättigade personer vid valet till kommunfullmäktige år 1970 var 
152. Det betydde att det gick 1,14 kommunalt uppdrag per röstberättigad person 
i kommunen vid mandatperiodens början. När antalet personer med minst ett 
kommunalt uppdrag relateras till antalet röstberättigade blir kvoten 0,28.424

Vid valet till kommunfullmäktige i Umeå 1973 invaldes en ledamot från 
Hölmön. Det var kommunstyrelsens avgående ordförande Curt Lindqvist (f. 
1935), som invaldes för centerpartiet. Vid valen till de kommunala organen för 
perioden 1974-1976 invaldes 13 personer bosatta på Hölmön. Curt Lindqvist 
valdes även till suppleant i tekniska nämnden. I övrigt valdes Karl Edlund 
(1909-1991) (c) till överförmyndare för ett distrikt och till ledamot i taxerings
nämnden, Rickard Grubbström (1916-1983) (m) till ersättare för överförmynda
ren, Hilding Krisandersson (1913-1988) (s) till ledamot av taxeringsnämnden, 
Nils-Rune Wikander (1932-2003) (c) till ledamot av taxeringsnämnden, Rune 
Lundberg (f. 1924) (fp) till ledamot av taxeringsnämnden, Bengt Jonsson (1909- 
1985) (m) till ledamot av taxeringsnämnd och särskild taxeringsnämnd, Karl 
August Holmgren (f. 1925) (fp) till suppleant i särskilda taxeringsnämnden samt 
till suppleanter i taxeringsnämnden valdes Ragnar Fredriksson (1923-2003) (c), 
Birgitta Lindqvist (f. 1942) (c), Holger Holmgren (1905-1984) (-), Johan Edlund 
(1914-1991) (-) och Folke Tegström (1923-2007) (-).425

Personerna från Hölmön innehade totalt 16 kommunala uppdrag. Av dessa var 
12 uppdrag i praktiken kvoterade till personer från Hölmön, 2 som överförmyn
dare och ersättare för överförmyndaren, och 10 som ledamöter och suppleanter i 
taxeringsnämnden för Hölmön. Sammanläggningen innebar att antalet personer 
med minst ett kommunalt uppdrag reducerades från 42 till 13, en minskning med 
69 procent. Den största minskningen gällde dock antalet uppdrag som individer 
från Hölmön innehade, som minskade från 174 till 16, en reducering med 91 
procent.426

Två iakttagelser bör lyftas fram. För det första att flertalet av politikerna från 
Hölmön hade valts som företrädare för borgerliga partier. Detta var inte förvå
nande med tanke på valresultaten på Hölmön och den politik som hade förts 
inom kommunen. Av de 13 politikerna tillhörde fem centerpartiet, två folkparti
et, två moderata samlingspartiet, en socialdemokraterna och tre var partipolitiskt 
obundna. Då blir det möjligt att hänföra flera av de personer som hade ordföran
deposter i Holmöns kommun till ett parti. Centern hade genom Curt Lindqvist 
ordförandeposten i kommunstyrelsen och som sammankallande i turistnämnden, 
trafiksäkerhetskommittén och trafikkommittén. Dessutom hade centerpartisten 
Karl Edlund posterna som ordförande i socialnämnden och familjebidragsnämn-

424 Allmänna valen 1970, Del 2, s 176.
425 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Umeå komntun 1973-12-27, §§ 1-10 (valda 

för perioden 1974-1976), och Västerbottens-Kuriren 1973-12-14.
426 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Umeå kommun 1973-12-27, §§ 1-10 (valda 

för perioden 1974-1976).



den samt var överförmyndare. Folkpartiet hade genom Rune Lundberg uppdra
gen som ordförande i kommunfullmäktige och skolstyrelsen. Hilding Krisan- 
dersson (s) var vice ordförande i barnavårdsnämnden.42

För det andra var tre av politikerna från Hölmön, Nils-Rune Wikander (c), 
Ragnar Fredriksson (c) och Birgitta Lindqvist (c), nya i kommunalpolitiken. De 
hade sålunda inte haft några uppdrag inom Holmöns kommun. Detta kan ty'ckas 
lite förvånande med tanke på den stora reduceringen av antalet politiker från 
Hölmön. Wikander och Lindqvist hade dock familjeband till andra politiker på 
ön. Nils-Rune Wikander var son till den mångåriga kommunpolitikern John Wi- 
kander. medan Birgitta Lindqvist var gift med Curt Lindqvist.

En utblick gällande kvinnliga ordförande i kommunerna i Västerbottens län. 
som 1971 hade reducerats till 22 kommuner utöver Hölmön, visar att det fanns 
färre organ med en kvinnlig ordförande än under mandatperioden 1968 1970. I 
15 kommuner saknades kvinnlig ordförande. Totalt redovisades det 10 kvinnliga 
ordförande i sju kommuner. Tre av dem fanns i Burträsk: i kommunstyrelsen, 
barnavårdsnämnden och hälsovårdsnämnden. I de övriga kommunerna fanns det 
som mest två kvinnor på uppdrag som ordförande, i barnavårdsnämnden och 
nykterhetsnämnden i Sävar. De övriga fem kvinnorna var: ordförande i sociala 
centralnämnden i Hörnefors, ordförande i socialnämnden i Lövånger, ordförande 
i fullmäktige i Vilhelmina, ordförande i skolstyrelsen i Vindeln samt ordförande 
i fritidsnämnden i Vännäs. Kvinnorna fanns främst i organ med inriktning mot 
sociala frågor, vilka fanns inom kvinnligt kodade sfärer. Valet av kvinnor till 
ordförande i en kommunstyrelse och en fritidsnämnd visade att kvinnor sakta 
hade börjat väljas till uppdrag som tillhörde manligt kodade sfärer.42<)

En mer detaljerad studie av andelen kvinnliga politiker i Burträsks kommun 
visar att det skett mindre ökningar i förhållande till perioden 1968-1970. Som 
nämnts ovan hade en kvinna blivit ordförande i hälsovårdsnämnden. Det fanns 
kvinnor på tre vice ordförandeposter, barnavårdsnämnden, kulturnämnden och 
socialnämnden. Andelen kvinnor (ledamöter och suppleanter) i de olika organen 
var följande: fullmäktige 18 (procent), kommunstyrelse 11. barnavårdsnämnd 79, 
valutskott 20, socialnämnd 33, nykterhetsnämnd 30, hälsovårdsnämnd 20, kul
turnämnd 70, skolstyrelse 50, biblioteksforbund 17, samarbetsnämnd 17, försäk- 
ringsnämnd 21, byggnadsnämnd 7 och företagsnämnd 13. I central byggnads
kommitté, idrottsnämnd, vattenverksstyrelse, turistnämnd, valnämnd, revisorer, 
uttagningsnämnd, trafiknämnd och trafiksäkerhetskommitté saknades kvinnliga 
politiker. 4

4’ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1970-12-05, §§ 3-43 (val
da för perioden 1971-1973). 1972-10-28. § 6. och 1972-12-27. §§ 10-13.

4” Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden, Holmöns kommun, röstlängder 1916-1973, Allmän röst
längd för Holmöns valdistrikt 1973. och Svensk kommunalförvaltning, l ära kommunala förtroen
demän och tjänstemän. I Österbottens och Norrbottens län 1957 s 160.

4” Sveriges kommunkalender 1971. SOU 1972:32. Skellefteå kommunarkiv: Burträsks kommu
nalfullmäktige. Piggare över nämnder och styrelser 1935-1973, Västerbotlens-Kuriren 1970-12-08. 
1970-12-14. 1970-12-15. 1970-12-16. 1970-12-17. 1970-12-18. 1970-12-19. 1970-12-21. 1970-12- 
22.1970-12-23. 1970-12-24. 1970-12-29. 1970-12-30 och 1970-12-31. och Västerbottens Folkblad 
1970-12-07. 1970-12-08 1970-12-09. 1970-12-14. 1970-12-15. 1970-12-16. 1970-12-17. 1970-12- 
18 1970-12-19. 1970-12-21. 1970-12-22. 1970-12-23. 1970-12-24. 1970-12-28 och 1970-12-30.



Utökningen av andelen kvinnliga politiker hade främst skett i organ som re
dan tidigare hade en god kvinnlig representation. Det fanns fortfarande många 
organ som helt saknade kvinnlig representation.1’"

Jämförelsen visar också att Holmöns kommun, med en kvinnlig ordförande, 
inte intog någon bottenplacering på området, utan snarare en mittenplacering. 
Däremot låg Hölmön långt efter Burträsks kommun, som här studerats mer utför
ligt. Det fanns en huvudförklaring till att antalet kvinnor på ordförandeuppdrag 
reducerats i relation till föregående mandatperiod, nämligen att 18 av kommu
nerna i länet hade infört social centralnämnd. Därför hade barnavårdsnämnderna 
avskaffats. Flertalet kvinnor på ordförandeposterna under perioden 1968-1970 
fanns just i barnavårdsnämnden. Det var bara Hölmön och ytterligare fyra kom
muner som hade en organisation med tre nämnder.

Västerbottens län avvek här delvis från landet i övrigt genom att även kom
muner som skulle upphöra 1974 hade infört social centralnämnd. En utblick mot 
hela landet visar att det främst var kommuner som inte var centralorter i blocken 
som behöll det gamla systemet med tre nämnder. Nästan 60 procent av landets 
kommuner hade infört social centralnämnd. De kommuner som behållit tre 
nämnder var till två tredjedelar kommuner som var inne på sin sista valperiod 
som egen kommun.4’1 En slutsats är att valet av organisation har betydelse för 
hur många kvinnor som väljs till ordförande, särskilt i ett kortare perspektiv.

I de åtta kommunerna i Kronobergs län, vilka alla var nybildade genom kom- 
munblocksreformen, fanns det år 1971 inte några kvinnor som ledamöter i kom
munstyrelserna, men väl sex kvinnor som suppleanter, vilka fördelades på fem 
olika kommuner. På uppdragen som ordförande och vice ordförande fanns det ett 
fatal kvinnor. I Alvesta, Markaryds, Tingsryds och Älmhults kommuner fanns 
det inte några kvinnor på dessa uppdrag. I Växjö kommun var en kvinna ordfö
rande i ungdomsstyrelsen. Lessebo kommun hade kvinnor som ordförande i val
beredningen och som vice ordförande i fullmäktige. I Ljungby kommun var en 
kvinna 2:e vice ordförande i fullmäktige. Slutligen hade Uppvidinge kommun 
två kvinnor på uppdrag som vice ordförande, dels i skolstyrelsen, dels i kultur
nämnden.4’2 3 Det kan sålunda konstateras att förekomsten av kvinnor på ledande 
kommunala uppdrag var mycket sparsam. Ett skäl till detta var troligen att samt

4111 Skellefteå kommunarkiv: Burträsks kommunalfullmäktige, Liggare över nämnder och styrelser 
1935-1973.

411 Sveriges kommunkalender 1971, SOU 1972:32 och Skellefteå kommunarkiv: Burträsks kom
munalfullmäktige, Liggare över nämnder och styrelser 1935-1973.

4,2 Alvesta kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktiges i Alvesta kommun 1970-10-27, § 2, och 
1970-12-01, §§ 8-67. Lessebo kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Lessebo kommun 
1970-11-02, § 3, och 1970-12-02, § 7. Ljungby kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i 
Ljungby kommun 1970-11-30, §§ 5-8. Markaryds kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i 
Markaryds kommun 1970-10-27, §§ 2-5, och valberedningen i Markaryds kommun 1970-12-02, §
3. Tingsryds kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 1970-12-29, §§ 6-
33. Uppvidinge kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun 1970-11-09, § 
4-5, och 1970-12-14, § 9. Växjö kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Växjö kommun 
1970-12-09, §§ 11-14 och 16, och 1970-12-09, § 16. Älmhults kommunarkiv: Protokoll kommun
fullmäktige i Älmhults kommun 1970-11-12, § 2, och 1970-12-01, § 5. I samtliga fall handlade det 
om kommunfullmäktige som var valda för mandatperioden 1971-1973.



liga åtta kommuner infört systemet med social centralnämnd, varför det inte 
fanns någon barnavårdsnämnd. Som tidigare nämnts var barnavårdsnämnden det 
obligatoriska organ som utifrån ett nationellt perspektiv hade högst andel kvinn
liga ordförande. Även den konkurrenssituation som uppstod till följd av reducer
ingen av antalet uppdrag kan mycket väl ha påverkat situationen. Detta var i så 
fall en kontrast till andelen kvinnliga ledamöter i fullmäktige, som trots den stora 
reduceringen av antalet fullmäktigemandat, faktiskt ökade.

Sammanfattning
Med undantag för fullmäktiges första verksamhetsår, 1055, var det tämligen få 
ärenden som det uppstod konflikt kring. Den ovanligt höga andelen voteringar 
under år 1955 kan eventuellt ses som ett uttryck för smärre svårigheter för kom
munens politiker att anpassa sig till den nya organisationen. Även att fullmäktige 
bestod av två olika partier/grupperingar, Samlingslistan och För Holmöns bästa 
bidrog också rimligen till att konflikterna var fler än under de följande fyra man
datperioderna, då det fanns ett enpartisystem i fullmäktige. Över hälften av de 12 
voteringarna i fullmäktige under perioden med kommunal-/kommunfullmäktige 
som högsta beslutande organ gällde val-/personfrågor. Det är tänkbart att frånva
ron av formell partipolitik i kommunen bidrog till enigheten. De 12 frågor som 
ändå gick till votering kan inte betraktas ha haft stor principiell betydelse. De fö
rekom inga motsättningar om kommunens fortbestånd som egen enhet eller om 
den kommunala budgeten och dess utdebitering. Den politiska kulturen i kom
munen hade en konsensusprägel. Med tanke på att nästan hela befolkningen var 
bosatt på huvudön fanns det inte heller något större utrymme för kon fl ikter i 
fullmäktige på geografisk grund.

Valen till kommunens olika organ under de fem perioderna med fullmäktige 
som det högsta beslutande organet sammanfattas i nedanstående tabell.

Tabell 47 Utvecklingen av politikerkårens sammansättning i Holmöns 
kommun 1956-1973

Period I pprlrag Individer Röstberätt. l ppdrag/lndivid l/R
M K 1 M K 1 M K 1

1956-59 131 19 150 45 14 59 219 2.9 1.4 2.5 0.27
1960-63 123 18 141 42 12 54 209 2.9 1.5 2.6 0.26
1964-67 142 19 161 42 12 54 190 3.4 1.6 3.0 0.28
1968-70 155 17 172 36 10 46 176 4.3 1.7 3.7 0.26
1971-73 161 13 174 34 8 42 152 4.7 1.6 4.1 0.28

Källa: IJmeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955 197(1 och 
Protokoll kommunfullmäktige i I lolmöns kommun 1970- 1973.

Sett till hela perioden skedde det sålunda en viss ökning av antalet kommunala 
uppdrag under de senare mandatperioderna: Resultatet blev dock inte någon ut
ökad kvinnorepresentationen eller en breddning till fler individer. Istället gick



utvecklingen i riktning mot en ännu högre andel manliga politiker och en redu
cering av antalet kommunalpolitiskt verksamma personer. Antalet uppdrag per 
manlig politiker steg därför avsevärt under de två sista mandatperioderna. 
Minskningen av andelen kvinnliga förtroendevalda hängde delvis samman med 
organisatoriska förändringar av de kommunala organen. Viktigast var att hus- 
hållsnämnden, som bara bestod av kvinnliga politiker, avvecklades.

Under den första mandatperioden, då det fanns två olika partier/grupperingar i 
kommunalfullmäktige, var det Samlingslistan som innehade det stora flertalet av 
posterna som ordförande och vice ordförande i de kommunala organen. Partiet 
För Holmöns bästa fick dock ordförandeposten i fattigvårdsstyrelsen, senare be
nämnd socialnämnden, varför det var fråga om ett samlingsstyre.

En studie från 1970 visade att flera kommuner i Västerbottens län hade en 
ännu lägre andel kvinnliga politiker än Hölmön. Studien avsåg bara ett visst antal 
nämnder, men det handlade ändå om de tyngsta organen. Kommunerna i länet, 
inklusive Hölmön, liknade varandra i hög grad vad gällde politiska organ som 
visade hög kvinnoandel. Barnavårdsnämnden noteras således genomgående för 
högst andel kvinnliga politiker i Västerbottens län 1970.

I den nybildade Umeå kommun var det 13 personer från Hölmön som valdes 
till 16 uppdrag under mandatperioden 1974-1976. Frånsett att en person blev le
damot av kommunfullmäktige handlade det nästan uteslutande om uppdrag av 
låg dignitet, framförallt i taxeringsnämnder som inte utövade något inflytande 
över den kommunala verksamheten. Flertalet av dessa personer valdes in som 
representanter för borgerliga partier.

Valet av organisation på det sociala området, antingen social centralnämnd el
ler tre separata nämnder, har på kort sikt sannolikt viss betydelse för hur många 
kvinnor som väljs till ordförande i kommunala organ.



9. FORANDRING AV KOMMUNAL 
VERKSAMHET 1925-1973

Kapitlet kommer att behandla hur llolmöns kommuns verksamhet förändrades 
under de 49 år som ön var en egen kommun. Dispositionen är tematisk med en 
indelning utifrån de kommunala ansvarsområdena enligt följande:

• Ekonomi och finanser .
• Social-, nykterhets- och barnavården.
• Pensionsväsendet och bostadstillägg för pensionärer
• Skolväsendet.
• Hälsovården.
• Byggnadsväsendet.
• Polisväsendet.
• Brandförsvaret och totalförsvaret.
• Teknisk verksamhet.
• Övrig kommunal verksamhet

Det finns en anknytning i den genomgång av kommunala verksamhetsområden 
som återfinns i bokens femte kapitel. Inom ramen för avsnitten uppmärksammas 
främst tre företeelser: organisation, ekonomi och servicenivå.

Ekonomi och finanser
Bakom rubriken ekonomi och finanser döljer sig den kommunala ekonomins ut
veckling med mått som utdebitering, utgifter, inkomster, tillgångar och skulder. 
Även skillnaden mellan inkomster och utgifter, normalt benämnt resultat, samt 
skillnaden mellan tillgångar och skulder, som i regel motsvarar termen eget kapi
tal, finns med. De övergripande ekonomiska besluten togs av kommunens högsta 
beslutande organ. Ansvaret tor den ekonomiska förvaltningen låg hos kommu
nalnämnden/kommunstyrelsen, som hade ansvar för att en utgifts- och inkomst
stat (budget) upprättades. Budgeten fastställdes av stämman/fullmäktige.4” 
Kommunalnämnden/kommunstyrelsen sammanträdde i regel inför varje möte 
som skulle hållas med stämman och fullmäktige. Utmärkande drag var att kom
munalnämnden/kommunstyrelsen bestod av manliga politiker och att det ytterst 
sällan uppstod någon oenighet. Vidare var det närmast praxis att inte pruta i de 
kommunala organens förslag till utgifts- och inkomststat. Det innebar att makt
koncentrationen till nämnden/styrelsen inte blev så påfallande.4’4

4!î SFS/918:1026. SFS/930:25/och SFS/953:753.
4,4 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommimalnämnden/komimmstyrelsen 1924-1973



I tabellen nedan redovisas Holmöns landskommuns utdebitering, utgifter, in
komster samt differensen mellan inkomster och utgifter under åren 1925 1951. 
Utgifterna tor skolväsendet, som ännu var en kyrklig angelägenhet, ingår inte.

Tabell 48 Holmöns landskommuns utgifter och inkomster 1925-1951

År Utdebitering lägifter (tkr) Inkomster (tkr) Inkomster-Utgifter (tkr)

1925 3,45 4,5 4,3 -0,2
1926 3,37 4.3 4,7 + 0,4
1927 2,77 3,5 3,9 + 0,4
1928 3,41 3,8 3,7 -0,1
1929 2,60 3,4 3,4 0
1930 2,75 3,3 3,3 0
1931 2.60 4,8 4.6 -0,2
1932 2,60 4,9 5,6 +0.7
1933 2,50 5,0 5.1 +0,1
1934 3,40 5,8 5,2 -0,6
1935 4,02 4,9 5,7 +0,8
1936 3,80 3,8 4,4 +0.6
1937 3,31 3,6 3,1 -0,5
1938 3,95 5,3 3,4 -1,9
1939 2,10 3.4 3,0 -0,4
1940 1.80 10,4 9,4 -1.0
1941 4.76 15,3 11,6 -3,7
1942 4.80 13,4 14,0 +0,6
1943 4,00 14,0 15,3 + 1,3
1944 3,40 16.4 17,5 + 1,1
1945 2,00 9,8 11,3 + 1.5
1946 2,50 7,1 8.9 + 1,8
1947 3,10 10,1 13,6 +3,5
1948 2,50 9,7 1 1.9 +2,2
1949 2,35 9,4 17,9 +8,5
1950 1,50 9.0 17,6 +8.6
1951 2,30 22,1 28,8 +6,7

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Huvudbok 1925-1951, Holmöns 
kommun, Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1951, och Kommunernas Finanser 1928- 
1951.

Under perioden reducerades den borgerliga kommunens utdebitering från 3,45 
kronor år 1925 till 2,30 kronor år 1951. Det högsta värdet, 4,80 kronor, är från 
1942. Det är viktigt att vara medveten om att Holmöns kommun vid denna tid
punkt ännu inte ansvarade för skolväsendet, vilket lydde under den kyrkliga för
samlingen. Utdebiteringen till skolväsendet på Hölmön var 1951 2,00 kronor.



vilket innebar en samlad utdebitering för kommunen och skolväsendet på 4,30 
kronor.4’5 Av kommuner med kyrkligt huvudmannaskap för skolväsendet hade 
Hölmön den näst lägsta utdebiteringen av kommunerna i de fem länen i Norr
land. Det fanns däremot ett stort antal landskommuner i södra Sverige som hade 
en lägre utdebitering till kommunen och folkskolan än Hölmön.4'6

Kommunens genomsnittliga utgiftsnivå i löpande priser hade under perioden 
1935 1939 varit 4200 kronor. Under åren 1940 1945 var den i medeltal 13 200 
kronor. De beredskapsrelaterade utgifterna var inte hela förklaringen, utan åren 
1941 1942 hade kommunen lagt 5500 kronor på att bygga en tjänstebostad åt 
barnmorskan. Till det upptogs ett lån på 6000 kronor. Denna utgift var en klar 
belastning på kommunens ekonomi, där 1941 innebar att utgifterna översteg in
komsterna med nästan 4000 kronor. Under åren 1946 1950 återgick utgifterna 
till en lägre nivå.

Utvecklingen av kommunens tillgångar och skulder under tidsperioden 1925 
195 I återges i tabellen nedan.

Tabell 49 Holmöns landskommuns tillgångar och skulder 1925-1951 
(kronor)

Är Tillgäng Skulder T-S Ar Tillgång Skulder T-S

192? 4834 98 4736 1939 1536 0 1536
1926 5590 0 5590 1940 1489 1023 466
1927 5788 0 5788 1941 2749 6000 -3251
1928 5609 0 5609 1942 2724 5441 -2717
1929 6062 0 6062 1943 6197 4800 1397
1930 5681 127 5554 1944 7153 4700 2453
1931 5680 273 5407 1945 7591 3600 3991
1932 6240 0 6240 1946 8803 3050 5753
1933 6334 0 63.34 1947 11310 2400 8910
1934 5692 0 5692 1948 12991 1883 1 1008
1935 6518 0 6518 1949 20759 1200 19559
1936 7164 0 7164 1950 28714 600 281 14
1937 4534 0 4534 1951 37743 0 37743
1938 1941 0 1941

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman. Finans-statistiker 1925-1951, och 
i rsbok för Sveriges kommuner /927 193/.

Fram till år 1940 hade kommunen bara mindre skulder av kortfristig karaktär. 
Det första lånet till en utgift som i praktiken var en kapitalutgift (investering) 
gällde utrustning som behövdes för att organisera kommunens brandförsvar. Det
ta lån slutamorterades dock redan under år 1941. Under 1941 lånades istället

4'' Årsbok för Sveriges kommuner 1951 s I I6f. Den saniladc utdebiteringen för den borgerliga
kommunen oeli det kyrkliga skolväsendet redovisas i bilaga I pä sidan 383 i denna bok.

4 ' Årsbok för Sveriges kommuner 1951



6000 kronor, med en avbetalningstid på 10 år, för att bygga tjänstebostad åt 
kommunens barnmorska. Under åren 1930-1937 hade kommunens tillgångar 
minus skulder (eget kapital) uppgått till som minst drygt 4500 kronor. Under 
1939 gick siffran ned till 1536 kronor. Vid utgången av 1941 var skulderna 3251 
kronor större än tillgångarna. Det måste ses som en allvarlig situation. Denna 
reddes upp genom att utdebiteringen hade höjts kraftigt redan inför 1941 och att 
det genererades positiva ekonomiska resultat från 1942 och framåt. Därför blev 
det möjligt att årligen amortera på lånet och göra reduceringar av utdebiteringen. 
År 1951 var kommunen skuldfri och hade tillgångar på 37 743 kronor.

Kommunens sandade ekonomiska utveckling under tidsperioden 1952-1973 
redovisas i tabellen nedan.

Tabell 50 Holmöns kommunalekonomiska utveckling 1952-1973 (uttryckt i 
1000-tals kronor, frånsett utdebiteringen som uttrycks i kronor)

Ar Utdeb. Ink. Utgifter l-U Tg. Skuld T-S

Drift Kap. Tot.
1952 1,00 10 9 0 9 + 1 40 9 31
1953 1,15 16 10 0 10 +6 50 10 40
1954 1,35 21 12 0 12 +9 49 3 46
1955 1) 4.10 71 55 0 55 + 16 113 6 107
1956 4,80 70 58 0 58 + 12 138 18 120
1957 5,50 74 65 0 65 +9 162 2 160
1958 5,65 76 67 10 77 -1 154 2 152
1959 5,65 108 68 44 112 -4 133 13 120
1960 6,40 94 71 8 79 + 15 118 12 106
1961 6,80 139 187 0 187 -48 129 78 51
1962 7.40 134 199 2 201 -67 123 53 70
1963 6.00 252 103 118 221 +31 145 57 88
1964 6,75 211 188 0 188 +23 159 55 104
1965 6,75 199 202 0 202 -3 151 52 99
1966 8,00 276 213 0 213 +63 209 47 162
1967 8.00 305 256 33 289 + 16 237 64 173
1968 8.50 318 161 30 191 + 127 215 52 163
1969 11.04 420 199 11 210 +210 347 50 297
1970 10,05 459 283 12 295 + 164 344 46 298
1971 9.55 494 312 12 324 + 170 285 50 235
1972 11.05 539 318 17 335 + 204 233 40 193
1973 11,25 438 398 4 402 + 36 229 34 195

I ) = Kommunen övertog ansvaret tor skolväsendet från och med 1955.

Utdeb. = Utdebitering (skattesats). Ink. = Inkomster. Drift = Driftutgifter. Kap. = Kapitalutgifter. 
Tot. = Totala utgifter. I-U = Inkomster minus utgifter. Tg. = Tillgångar. Skuld = Skulder.
T-S = Tillgångar minus skulder, vilket normalt är detsamma som eget kapital.

Källa: Kommunernas Finanser 1955-1973 och Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Huvudbok 
1952-1973.



År 1952 var den kommunala utdebiteringen 1,00 krona. Därutöver utdebiterade 
kyrkan 3,40 kronor till skolväsendet, vilket gav en samlad utdebitering på 4,40 
kronor (per skattekrona). Vid en nationell jämförelse, detta första år med den nya 
kommunala indelningen, var det en tämligen låg utdebitering. Av landets 1036 
övriga kommuner var det 16 som hade en lägre utdebitering än vad Hölmön hade 
inklusive skolväsendet. Ingen av dessa var emellertid belägen i Norrland, utan de 
återfanns till största delen i Götaland.1 * *'

Från 1955 inkluderade den kommunala utdebiteringen även skolväsendet och 
uppgick till 4,10 kronor. År 1954 var den rent kommunala utdebiteringen 1,35 
kronor och kyrkans utdebitering för skolväsendet 2.58 kronor, vilket tillsammans 
blev 3,93 kronor, alltså 0,17 kronor lägre än året därpå med integrerad utdebite
ring. Under det sista året som egen kommun, 1973, uppgick kommunens utdebi
tering till 11,25 kronor. Det var först under andra halvan av 1960-talet som utde
biteringen började höjas i mer omfattande utsträckning, från 6,75 kronor 1965 till 
11,04 kronor 1969, vilket var en höjning med 64 procent. Holmöns utgiftsut
veckling uppvisade viss ryckighet, vilket främst kan förklaras av att enstaka stör
re utgifter fick ett stort genomslag genom den låga allmänna utgiftsnivån.4'8

Utöver att det gällde att bygga ut den kommunala verksamheten, om än i mo
dest takt, kan ytterligare två skäl ha spelat in. För det första var kommunens eget 
kapital inte så stort vid mitten av 1960-talet, framförallt till följd av flera större 
kapitalutgifter under den första halvan av 1960-talet. För det andra är det möjligt 
att kommunpolitikerna började tänka på sammanläggningen inom Umeå-blocket, 
där övriga kommuner hade högre utdebitering än Hölmön. En framtida samman
slagen kommun skulle därför tå en högre utdebitering än vad Hölmön hade. 
Skattehöjningarna, även om det skedde temporära sänkningar 1970 och 1971, 
kan ses som en gradvis anpassning till den högre utdebitering som skulle bli i 
den nya kommunen. Jämförelser mellan Holmöns utdebitering och den som 
fanns i andra kommuner med lågt invånarantal inför sammanläggningarna 1971 
och 1974 behandlas i bokens elfte kapitel. Holmöns kommuns utdebitering 1973 
var med nationella mått låg.4''1 Kombinationen av lägst folkmängd bland alla 
kommuner, och därmed lägst ekonomisk bärkraft i absoluta tal, och en låg utde
bitering borde tyda på att den kommunala verksamheten inte höll någon hög ser
vicenivå. Till detta återkommer jag i avsnitten nedan där den konkreta serviceni
vån inom olika verksamhetsområden tas upp.

Holmöns gradvist stigande utdebitering gav större inkomster for kommunen, 
men av kommunens samlade inkomster stod statsbidragen för en med nationella 
mått ovanligt hög andel. Det gällde både generella bidrag, som inte minst utgick 
i skatteutjämnande syfte, och specialdestinerade bidrag, som för Holmöns del 
främst gick till skolväsendet. Inkomsternas fördelning mellan huvudkällorna un
der tidsperioden 1952-1973 framgår av nedanstående tabell.

1 ’ Årsbok för Sveriges kommuner / 952.
4'x Umeå stadsarkiv, Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Huvudbok 1925 1973.
4 '1 Kommunernas f inanser 1970 1973.



Tabell 51 Holmöns landskommuns/kommuns inkomstkällor 1952-1973 (tkr)

Ar Inkomstkällor Totala inkomster %

Skatter % Statsbidrag % Övriga %
1952 2 20 7 70 1 10 10 100
1955 29 41 40 56 2 3 71 100
I960 32 34 59 63 3 3 94 100
1965 51 26 140 70 8 4 199 100
1967 90 29 204 67 1 1 4 305 100
1973 *161 37 269 61 8 2 438 100

* = Inklusive statligt skattebortfalIsbidrag.

Källa: Kommunernas Finanser 1952 -1973.

Hölmön var starkt beroende av de statliga bidragen. Den lägre andelen statsbi
drag år 1973 hänger samman med ett annat sätt att redovisa där en del av statsbi
dragen sammanförs med inkomsterna från den egna kommunala beskattningen. 
Den höjda utdebiteringen under 1960-talets andra hälft resulterade också i att in
komsterna från den kommunala beskattningen stod för en något högre andel av 
de totala inkomsterna. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna om relationen mel
lan stat och kommun, exempelvis Ingemar Norrlids variabel om kommunernas 
resursautonomi, innebär en hög andel statsbidrag att centraliseringsgraden till 
staten blir hög. Den kommunala självstyrelsen blir sålunda inskränkt.

Till följd av kommunens övertagande av skolväsendet från kyrkan ökade de 
kommunala utgifterna mellan 1954 och 1955 från 12 000 till 55 000 kronor. Det
ta var ett tydligt uttryck för att utgifterna för skolväsendet var kommunens störs
ta enskilda driftutgift. Det sista året som egen kommun, 1973, uppgick utgifterna 
till 402 000 kronor, vilket var en sjudubbling sedan 1955. Under perioden var in
flationen relativt hög varför volymtillväxten inom den kommunala verksamheten 
inte visar någon sjudubbling.

Om de totala utgifterna 1973 relateras till folkmängden vid årets början blev 
den genomsnittliga utgiften per invånare 2393 kronor. I jämförelse med andra 
svenska kommuner var detta en låg siffra. De övriga kommunerna i Västerbot
tens län hade som lägst genomsnittliga utgifter per invånare på 3620 kronor. Lä
nets näst minsta kommun till folkmängden, Fredrika med 1047 invånare 1973, 
hade utgifter som motsvarade 6730 kronor per kommuninvånare. Gustav Adolfs 
kommun i Värmlands län, som var den näst minsta kommunen till folkmängden 
år 1973, hade utgifter som uppgick till 3508 kronor per invånare. De två kom
muner i landet som hade lägst utdebitering år 1973, Fågelås och Vartofta, båda i 
Skaraborgs län, hade genomsnittliga utgifter på 2167 respektive 1770 kronor per 
invånare. Även Bjärsjölagårds kommun i Malmöhus län och Hishults kommun i



Mailands län hade lägre utgifter per invånare än Hölmön, med 1933 respektive 
2162 kronor per kommuninvånare.14"

Holmöns långsiktiga kommunalekonomiska utveckling kännetecknades av att 
kommunen hade väldigt låga kapitalutgifter. De enda tydliga undantagen frän 
detta var åren 1959 och 1963, då kapitalutgifterna var 44 000 respektive 118 000 
kronor. I relation till de totala utgifterna dessa år var kapitalutgifterna 39 respek
tive 53 procent. Dessa utgifter gällde bl.a. reparation av skolbyggnaden, delta
gande i bygget av nytt ålderdomshem i Sävar och inköp av en snövessla for vin
tertransporter över isen.

Att kapitalutgifterna nästan genomgående var låga bidrog till att kommunen 
inte drog på sig särskilt stora skulder, som annars hade slukat ekonomiska resur
ser i form av räntekostnader och amorteringar. Ett viktigt skäl till de låga kapi
talutgifterna var att kommunen inte byggde något vatten- och avloppsnät, även 
om det förekom diskussioner i frågan, framförallt i slutet av 1960-talet.441 Den 
största skulden i absoluta tal hade kommunen år 1961, med andra ord under den 
period då kapitalutgifterna var som störst. År 1961 var det egna kapitalet som 
minst efter år 1955. Soliditeten uppgick till 40 procent, vilket var långt bättre än i 
början på 1940-talet. då det egna kapitalet och soliditeten var negativ.

När kommunen upphörde 1973 var soliditeten 85 procent, vilket måste betrak
tas som högt. Det visar att kommunen inte hade gjort omotiverat stora kapitalut
gifter för att förbruka stora delar av det egna kapitalet innan sammanläggningen. 
Ett litet undantag var när fullmäktige på sitt sammanträde den 24 november 1973 
beslöt att anslå 5000 kronor för upprustning av den så kallade barnmorskebosta- 
den.442 Under de sista åtta åren som egen kommun, 1966-1973, uppvisade Hol
möns kommun varje år större inkomster än utgifter och skulderna minskade 
gradvis under denna period. När kommunen upphörde var skulderna 34 000 kro
nor och gällde lånet för renoveringen av skolans lokaler på 1960-talet.44’

Det är också av intresse att undersöka hur kommunen lyckades ha så låga 
driftsutgifter. Självklart handlade det för det första om en övergripande sparsam
het betingad av den låga ekonomiska bärkraften. Dessutom bedrev Hölmön till 
största delen bara bedrev sådan verksamhet som lagstiftningen tvingade kommu
nerna att utföra. Sparsamhetstanken tycks nästan ha varit av hegemonisk karaktär 
bland kommunens politiker. Till detta återkommer jag mer utförligt i den sam
manfattande analysen. Eör det andra hade kommunen fram till början av 1960- 
talet väldigt låga utgifter för socialvården. För det tredje hade Hölmön fördel av 
förändringar kompetensfördelningen mellan olika nivåer inom den offentliga 
sektorn. Polisväsendet överfördes till staten, medan barnmorskans och sjukskö
terskans uppgifter överfördes till landstinget. Därför var det till sist nästan bara 
skolans personal som kommunen hade anställd, fill dessa löner utgick dock 
statsbidrag, varför kommunen inte behövde svara för hela finansieringen.

Jl" Kommunernas Finanser 1973.
J41 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunal-/kommunfullmäktige i Holmöns lands-/kommun 1955 

1973.
4,2 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1973-11-24. $ 3.
44’ Umeå stadsarkiv Holmöns kommun, kommunalnämnden. Huvudbok 1973



Någon administrativ personal som kommunalkamrer och socialassistent hade 
kommunen inte skaffat sig, utan dessa uppgifter utfördes av respektive ordföran
de. Det var fråga om en nästan äkta lekmannaförvaltning. Slutförandet av kom- 
munblocksreformen 1974 innebar i praktiken den definitiva slutpunkten för detta 
sätt att organisera kommunal förvaltning i Sverige, som historikern Kjell Östberg 
sett som en av två viktiga delar av den svenska modellen på kommunal nivå. Den 
andra var samlingsstyret för fördelningen av ordförandeposter.444

Slutsatsen blir att Holmöns kommun, trots skattehöjningarna under de sista 
åren som egen kommun, hade en utpräglad sparsamhetsstrategi. Kommunen del
tog inte lika aktivt i utbyggnaden av det svenska välfärdssamhället som det stora 
flertalet kommuner gjorde under 1950-, I960- och början av 1970-talet. Det 
skulle därför vara på sin plats att säga att Holmöns kommun befann sig något vid 
sidan av den framväxande lokala välfärden i Sverige.

Social-, nykterhets- och barnavård
Redan i nära anslutning till kommunens bildande, närmare bestämt 1926, inrät
tades utöver den obligatoriska fattigvårdsstyrelsen även en barnavårdsnämnd.44" 
Däremot dröjde det fram till mandatperioden 1944-1947 innan det tillkom en 
särskild nykterhetsnämnd. Nykterhetsfrågoma hade dittills legat på fattigvårds
styrelsen.445 446 Dessa organisatoriska frågor har även behandlats i kapitel åtta ovan.

Organisationen med tre nämnder behölls ända fram till att kommunen upp
hörde vid årsskiftet 1973/1974. Från år 1971 var det möjligt att slå samman de 
tre nämnderna till en social centralnämnd, men Holmöns kommunfullmäktige 
fattade i december 1970 beslut att inte övergå till social centralnämnd.447 Med 
tanke på den låga folkmängden i kommunen som inte genererade många ärenden 
i dessa nämnder hade det inte varit orimligt att övergå till social centralnämnd, 
men eftersom det bara återstod en period innan sammanläggningen skulle äga 
rum ansågs det uppenbarligen inte befogat att slå samman nämnderna. En effekt 
av att integrera nämnderna hade sannolikt blivit att den redan låga kvinnliga re
presentationen i de kommunala organen blivit ännu lägre, då det den högsta an
delen kvinnliga politiker just fanns i dessa organ.

Fattigvård slagen gav kommunerna två huvudsakliga ansvarsområden, dels fat
tighjälp i form av understöd, dels anstaltsvård som ålderdomshem. Det senare 
kunde ske genom interkommunal samverkan.448 449 Även lagen om socialhjälp från 
1956 hade samma inriktning (socialhjälp och åldringsvård).441’

444 Östberg 1996.
445 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1926-10-31, §§ 4 och 

6.

446 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1943-12-27, §§ 6 och 
8.

447 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns kommun 1970-12-05. § 19 (valda 
för perioden 1971-1973).

448 SFS 1918:422.
449 SFS 1956:2.



Antalet personer som fick någon form av understöd från fattigvården samt in
komster och utgifter för fattigvården, inklusive nykterhetsvården, under perioden 
1919 -1949 framgår av nedanstående tabell.

Tahell 52 Antalet understödstagare samt inkomster och utgifter for 
fattigvård och nykterhetsvård i Holmöns landskommun 1920-1949 (kr)

Ar 1 nderstödstagare Inkomster Utgifter Nettoutgifter

1920 * 1054 444 -610
1925 6 821 1639 818
1930 4 834 1252 418
1935 5 1658 826 -832
1940 3 175 437 262
1945 1 144 167 23
1949 0 67 234 167

4 I Ippgifl saknas

Källa: Konseljakt Ecklesiastikdepartementet 1923-08-24, nr 31, angående forandring indelning av 
Hölmön i Västerbottens län: Sammandrag av Hölmö fattigvårdsamhällets utgifter och uppdebiterade 
medel för åren 1919-1921 samt Kammarkollegiets yttrande 1923-06-03. Umeå stadsarkiv: Holmöns 
kommun. Kommunalstämman. Finans-statistiker 1925-1949. Holmöns kommun. Kommunalnämnd
en. Huvudbok 1925-1949, Kommunernas Finanser 1928 1949. samt Årsbok för Sveriges kommuner 
1925 1 951.

Rent allmänt var Holmöns nettoutgifter för fattigvården blygsamma under den 
redovisade perioden. Att kommunen ibland kunde ha inkomster som översteg ut
gifterna berodde dels på att den kunde fa bidrag från landstinget för av kommu
nen lämnad fattigvård, dels att understödstagares egendom kunde tillfalla kom
munen. Ett år med höga inkomster för fattigvården var 1932, då räntan från fat
tigkassans behållning gav 184 kronor, bidrag för lämnad fattigvård var på 475 
kronor och kommunen fick egendom från understödtagare till ett värde av 1343 
kronor. Detta år gav fattigvården därför en nettoinkomst på 615 kronor.150

i slutet av 1940-talet var fattigvårdsutgifterna flera år så obetydliga att fattig- 
vårdsstyrelsen bara behövde begära att överskottet från innevarande år skulle fö
ras över till det nya budgetåret.1'1 Även under perioden 1950-1957 hade Hölmön 
nästan försumbara utgifter för fattigvården/socialvården/nyktcrhetsvården. Det 
var lörst under åren 1958 -1960 som utgifterna steg högst betydande. Detta var 
dock nästan uteslutande fråga om kapitalutgifter på totalt 43 000 kronor, som 
gick till deltagandet i byggnationen av nytt ålderdomshem i Sävar, vilket Hol- 4

4'" Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, Sam
mandrag av 1932 års kommunalstämma granskade räkenskaper. Itolmöns kommun 

1,1 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Utgifts- och inkomst-stater 1926— 
1973. Protokoll lättigvårdsstyrelsen i Holmöns landskommun 1946-09-08. ij 2. och 1947-08-19. tj



möns och Sävars kommuner bedrev tillsammans. Som tidigare nämnts var det en 
stor och betungande utgift för Holmöns kommun som temporärt bidrog till att 
den kommunala ekonomin blev ansträngd under flera år, i synnerhet som ålder- 
domshemsbygget i Sävar inte var den enda större kapitalutgiften under dessa år. 
De synnerligen låga driftutgifterna visar att antalet personer som fick understöd 
från fattigvården, sedermera benämnt socialhjälpen, var ytterst tå under denna 
period. Trenden från perioden 1925-1949 höll i sig. Vid denna tid hade det 
svenska socialförsäkringssystemet blivit betydligt bättre utbyggt, vilket kan vara 
en ytterligare förklaring till det låga behovet av socialvårdsinsatser.

På kommunalstämman den 24 mars 1950 framfördes att kommunen borde 
tänka på att bygga ett eget ålderdomshem. Beslutet blev att bordlägga fråga.4'’2 
Vid stämman i oktober 1950 blev frågan om ålderdomshem remitterad till kom
munalnämnden.452 453 454 Frågan behandlades på nytt av stämman i december 1950. Be
slutet blev att återremittera frågan till kommunalnämnden för utredning. Utred
ningen skulle behandla om det fanns något behov för kommunen av att ha ett 
eget ålderdomshem, om det var möjligt att bygga till den fastighet som kommu
nen redan ägde eller att bygga nytt. 434 Vid stämman i mars 1951 beslöts att frå
gan var vilande tills Sävars kommun kunde lämna bestämt besked om kostnader
na per plats samt hur många platser som Holmöns kommun fick ta i anspråk på 
det tilltänkta ålderdomshemmet i Sävar.455

Kontakterna med Sävars kommuner och andra kommuner om ett eventuellt 
samarbete gällande ålderdomshem drog emellertid ut på tiden. Denna process 
behandlas mer i detalj i nästa kapitel som berör interkommunal samverkan. I juli 
1956 påkallade länsstyrelsen ett möte med ordförandena i fattigvårdsstyrelsen, 
kommunalnämnden och fullmäktige för att diskutera åldringsvården i Holmöns 
kommun.456 Ett beslut om att bygga ett gemensamt ålderdomshem med Sävars 
kommun togs av fullmäktige i april 1957 i form av ett avtal mellan de båda 
kommunerna. Beslutet gällde under förutsättning att fullmäktige i Sävar och 
länsstyrelsen fattade samma beslut.45 Fullmäktige i Sävar godkände avtalet i maj 
1957. Av protokollet framgick att Holmöns kommun även skulle vara med och 
betala driftkostnaderna motsvarande två vårdplatser.458 Holmöns del i byggkost
naderna förväntades uppgå till knappt 40 000 kronor.459 460 Byggstarten skedde först 
i december 1958, då fullmäktige tog beslut om att uppdra åt kommunalnämnden 
att låna pengar från skatteregleringsfonden eller annan kassa.46" Bygget av ålder

452 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1950-03-24, § 4.
451 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1950-10-28, § 3.
454 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1950-12-27, ij 7.
455 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1950-03-24, § 4.
456 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-4973, Soc

iala handlingar, Länsstyrelsens skrivelse 1956-07-23.
457 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-04-13, § 6.
458 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Soc

iala handlingar, Utdrag ur protokoll fort vid sammanträde med Sävar kommunalfullmäktige 1957- 
05-13, §7.

459 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1958-01-24, § 3.
460 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1958-12-27, § 6.



domshem i Sävar slutredovisades under hösten 1963. Holmöns andel i bygget 
hade gett ett överskott på 4820 kronor.1'’1

Under l%l beslöt fullmäktige att den som tas in på ålderdomshem ingår ett 
avtal med Holmöns kommuns socialnämnd, varvid grundregeln är att personen 
med egna medel får betala den eventuella del av vårdavgiften som inte täcks med 
personens pension.162 Två år senare, i maj 1963, togs ett nytt avgiftsbeslut som 
innebar att avgiften för personer intagna på ålderdomshem skulle vara maximal 
folkpension, inklusive bostadstillägg, med reduktion för fickpengar.46’

Det var först i mitten av 1960-talet som socialvården, genom åldringsvården, 
började rendera kommunen större utgifter. En enkät till 1962 års åldringsvårdsut- 
redning, inskickad våren 1962, visade att den enda åldringsvård som bedrevs av 
kommunen var den på ålderdomshemmet i Sävar.464 Så sent som 1963 var utgif
terna för socialvården bara 2000 kronor. År 1967 hade de stigit till 18 400 kro
nor. Den största utgiften gällde vården av tre personer från Hölmön som vistades 
på ålderdomshemmet i Sävar. Socialnämndens budgetförslag tor 1973 omslöt 
bruttoutgifter på totalt 61 000 kronor, varav åldringsvården stod for 55 000 kro
nor. Av detta gick 35 000 kronor till vård på ålderdomshem och 20 000 kronor 
till hemhjälp. Till hemhjälpen fick kommunen ett statsbidrag. De oförutsedda ut
gifterna, där eventuell socialhjälp ingick, var budgeterade till 5000 kronor.46" Ut
fallet blev bruttoutgifter på 78 400 kronor, där åldringsvården stod för 77 512 
kronor. Inkomsterna var på 16 537 kronor. Nettoutgifterna för socialnämnden 
uppgick till 61 863 kronor.466

Socialvården på Hölmön bestod sålunda nästan uteslutande av dels sluten 
åldringsvård (ålderdomshem), dels öppen åldringsvård (social hemhjälp). Att 
kommunens utgifter för socialvården steg kraftigt från mitten av 1960-talet hade 
två förklaringar. För det första började kommunen att betala interkommunal er
sättning till Sävars kommun för vården på ålderdomshemmet. För det andra in
fördes det social hemhjälp i kommunal regi för pensionärer som bodde kvar i 
sina hem på Hölmön. Socialnämnden ville först inte ha ansvar för hemhjälpen, 
utan föreslog i december 1964 att det antingen inrättades en hemhjälpsnämnd el
ler att något annat kommunalt organ fick funktionen som hemhjälpsnämnd. 
Kommunal hemhjälp borde i första hand utgå till åldringar och sjuka.467 Full
mäktige hade en annan uppfattning i frågan och beslöt att socialnämnden skulle

41.1 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-10-19, § -I.
44.2 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1961-10-28, ij 5.
4I" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-05-06, § 3.
4"4 IJmeå stadsarkiv: I lolmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973, Soc

iala handlingar. Uppgifter till 1962 års åldringsvårdsutredning, I lolmöns kommun. 1962-04-30.
4'” Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Utgifts-och inkomst-stater 1926- 

1973. Räkenskaper 1963. Hölmö kommunens förslag till utgifts- och inkomststat för år 1965, Hol
möns kommun. Utgifts- och inkomststat ar 1967, Utdrag av Protokoll fort vid sammanträde med 
Holmöns socialnämnd 1972-10-08, § 2, Protokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1972-10- 
26. S 2, samt Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1972-10-28, ÿ 2.

4"" Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Huvudbok 1973.
4"' Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973. Soc

iala handlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Holmöns socialnämnd 1964-12-21. 
§2.



utgöra kommunens hemhjälpsnämnd under åren 1965-1967.468 I augusti 1966 
hade det ännu inte startats hemhjälp på Hölmön. Som svar på en förfrågan från 
stadskansliet i Umeå, som agerade på uppdrag av samarbetsnämnden, meddela
des att kommunen förfogade över två platser på ålderdomshemmet i Sävar. Be
träffande hemhjälpen uppgavs: ”Kommunen har ej anställd någon hemvårdarin
na, men för en kortare tid kan vård ordnas i hemmen om så erfordras”.469

Frågan om ytterligare platser för Holmöns kommun på ålderdomshemmet i 
Sävar behandlades av kommunalfullmäktige i oktober 1967. Bakgrunden var att 
socialvårdskonsulenten på länsstyrelsen hade påpekat att det fanns behov av yt
terligare platser. Beslutet blev att fullmäktige uppdrog åt socialnämnden att be
gära ytterligare en plats för Holmöns räkning vid den planerade tillbyggnaden av 
ålderdomshemmet i Sävar.470 471 Vid fullmäktigemötet i februari 1968 togs det be
slut om att Hölmön skulle teckna avtal med Sävars kommun för två platser vid 
tillbyggnaden av ålderdomshemmet. Ordförandena i kommunalnämnden och so
cialnämnden tick i uppdrag att förhandla med Sävars kommun.' 1 Det dröjde till 
juli 1969 innan fullmäktige kunde godkänna det nya avtalet med Sävars kom
mun. Avtalet gällde under 10 år och innebar att Holmöns kommun var med och 
betalade både kapitalutgifter för byggnationen och driftsutgifter.472 Sävars full
mäktige godkände avtalet samma dag som Holmöns fullmäktige.47’

I september månad 1970 gjorde en socialvårdskonsulent från länsstyrelsen 
tillsynsbesök hos Holmöns kommuns socialnämnd. Utgifterna för socialhjälp be
gränsades till anmaningskostnader från annan kommun. Det framhölls att utgif
terna för social hemhjälp expanderade i relativt snabb takt. Under år 1969 hade 
den uppgått till 10 800 kronor och i budgeten för år 1971 var avsikten att ta upp 
ett bruttobelopp på 18 000 kronor. Bostadstillägget för pensionärer utgick på 
samma grunder som i övriga kommuner inom Umeå kommunblock. Kommunen 
hade rätt att disponera fyra platser på ålderdomshemmet i Sävar, men vid tiden 
för tillsynsbesöket var det bara tre som utnyttjades. Rapporten avslutades med 
följande utsaga: "Genomgången gav ej anledning till anmärkningar”.474

468 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-12-22, §11.
4OT Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Soc

iala handlingar. Skrivelse från stadskansliet i Umeå till kommunalnämndens ordförande i Holmöns 
kommun, daterad 1966-08-05, och Skrivelse från kommunalnämndens ordförande i Holmöns kom
mun till stadskansliet i Umeå, daterad 1966-08-06

4711 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-10-28, § 8.
471 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-02-03, § 7.
472 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-07-04, §tj 5- 

6, och Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973, Sociala handling
ar, Protokoll fört vid sammanträde med kommitté för underhandling om, och upprättande av förslag 
till nytt avtal mellan Holmöns och Sävars kommuner angående vårdplatser vid Sävars ålderdoms
hem, 1969-04-14, å kommunalhuset i Sävar.

471 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-07-04, §§ 5-6, 
och Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Sociala handlingar, 
Utdrag ur protokoll kommunalfullmäktige i Sävars landskommun 1969-07-04, § 52.

474 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-07-04, §§ 5- 
6, och Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Sociala handling
ar. Socialvårdskonsulenterna i Västerbottens län. Rapport från besök i Holmöns kommun 1970-09- 
23, daterad 1970-09-25.



I kapitel sex framgick det att andelen ålderspensionärer i Holmöns kommun 
mer än fördubblades mellan 1952 och 1973. Antalet personer som var över 80 år, 
vilka kan förmodas ha störst behov av åldringsvård, steg från 5 år 1952 till 14 
personer år 1973. Det är tänkbart att utflyttningen av yngre människor kan ha 
medlört ett utökat behovet av åldringsvård, då det inte var lika enkelt att ordna 
vården i de anhörigas regi. Genom att kommunen betalade ut bostadstillägg tor 
pensionärer var öns äldre, tillsammans med eleverna i grundskolan, de personer 
som i störst utsträckning fick del av den kommunala välfärden på Hölmön.47'''

Fattigvårdens/socialvårdens/nykterhetsvårdens utgifter och inkomster under 
tidsperioden 1950 1973 framgår av tabellen nedan.

Tabell 53 Inkomster och utgifter for fattigvården/socialvården/ 

nykterhetsvården i Holmöns landskommun/kommun 1950-1973 (kr)

År Inkomster Utgifter Nettoutgifter

Drift Kapital Totala

1950 71 510 0 510 439

1955 0 58 0 58 58
1958 (1 122 10 000 10 122 10 122
1959 0 117 25 000 25 1 17 25 117
I960 0 1847 8000 9847 9847
1965 0 5141 0 5141 5141
1967 40 16 140 0 16 140 16 100
1969 40 20 139 0 20 139 20 099

1971 44 30 333 0 30 333 30 289
1973 16 589 78 450 0 78 450 61 861

källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, 
Holmöns kommun. Kommunalfullmäktige. Finans-statistiker 1955-1968, Holmöns kommun. Kom
munalnämnden. Huvudbok 1950-1973. samt Kommunernas Finanser 1951) 1973.

Vanligaste ärendena inom nykterhetsvården var när stämman och senare kom
munalfullmäktige yttrade sig över ansökningar om utskänkning eller försäljning 
av pilsner eller spritdrycker. Dessa ärenden hade bereits av först fattigvårdssty- 
relsen i egenskap av nykterhetsnämnd och från 1944 av den särskilt tillsatta nyk- 
terhetsnämnden. I de fall kommunalstämman eller fullmäktige var oeniga och 
frågan gick till votering har det behandlats i kapitel åtta ovan. Kommunalstäm
man behandlade 14 utskänkningsärenden under sina 30 verksamhetsår. Det gäll
de 13 krav på tillstånd att tå utskänka pilsner vid intagande av måltid på öns pen
sionat och en ansökan från en handlare om att få sälja pilsnerdricka för avhämt- 1

1 ' Umeå stadsarkiv: Kommunalnämnden Holmöns kommun röstlängder 1916-1973. Röstlängd för 
val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röstlängd för Holmöns kommun upprittade 
ar 1952 och Allmän röstlängd för Holmöns valdistrikt 1973. Protokoll kommunstyrelsen i Holmöns 
kommun 1972-10-26, § 2. samt Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1972-10-28, tj 
2. samt Arshokför Sveriges kommuner 1952 / 953 och 1972 i 973.



ning. Ärendena förekom under perioden 1937-1954. I 12 av 13 fall tillstyrkte 
stämman att det gavs utskänkningstillstånd för pilsner i anslutning till måltid. 
Från 1941 och framåt tillstyrktes alla ansökningar av stämman. Handlarens an
sökan 1954 om att fa sälja pilsnerdricka avstyrktes av stämman.47'’

Under de 19 åren med fullmäktige behandlas sju ärenden om servering av öl 
på hotel l/pensionat, vilka alla tillstyrktes. Två ansökningar från handlare på ön 
om att få sälja pilsner för avhämtning avstyrktes av fullmäktiges majoritet under 
år 1955, för att därefter inte återkomma. De fullmäktigeledamöter som 1955 ta
lade för ett avslag hade bl.a. följande utgångspunkt för sitt ställningstagande: 
”Farhågor att det skulle bliva en frestelse för skolbarn att ha en ölförsäljning in
till skolan”.476 477 Krav på att även fa servera vin, sprit och starköl kom upp första 
gången 1967 och bifölls av fullmäktige. Krav på utökning av rättigheterna av
styrktes av fullmäktige åren 1969, 1971 och 1973.478 479 480

Kommunens utgifter för nykterhetsvård var som tidigare nämnts synnerligen 
låga. År 1963 var kommunens nettoutgifter för nykterhetsvården bara 50 kronor. 
Under det sista året som egen kommun hade nykterhetsnämnder inkomster på 52 
kronor och utgifter på 50 kronor, alltså en nettoinkomst på två kronor.4 7

Kommunen inrättade redan i nära anslutning till kommunbildningen 1925 en 
från fattigvårdsstyrelsen separat barnavårdsnämnd. Kommunens bruttoutgifter 
för barnavården var fram till 1940-talet av utomordentligt blygsam omfattning. 
Scenförändringen för bruttoutgiftema för barnavårdsnämndens verksamhet kom 
1942, men detta berodde på en förändring på riksnivå, varvid kommunerna fick i 
uppdrag att ansvara för utbetalningar av mödrahjälpen. Till detta utgick statsbi
drag, varför kommunens nettoutgifter fortsatte att vara låga.

Från slutet av 1950-talet reducerades åter kommunens bruttoutgifter för bar
navårdsnämndens verksamhet. Den av kommunalnämnden och fullmäktige bud
geterade nettoutgiften för barnavårdsnämndens verksamhet uppgick nästan re
gelmässigt till 100 kronor.18,1 Barnavårdsnämnden tog inte några initiativ till nya 
verksamheter som barnomsorg och förskola och hade sällan några utgifter för 
bama- och ungdomsvård som omhändertaganden. Genom att kommunens båda 
lärare, småskollärare och folkskollärare, enligt kommunal praxis var invalda i 
nämnden borde det ha funnits en inblick i hur barn- och ungdomar hade det. År 
1963 genomförde statens socialvårdskonsulent en tillsyn av kommunens barna
vårdsnämnds verksamhet och hade inga erinringar mot nämndens arbete.481

476 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1924-1954.
477 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-03-31, § 4.
478 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-04-07, § 2, 

och 1969-02-22, § 5, samt Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1971-10-30, § 3, och 
1973-11-24, §2.

479 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Utgifts- och inkomst-stater 1926- 
1973, Protokoll nykterhetsnämnden i Holmöns landskommun 1963-09-12. ij 3. Holmöns kommun, 
och Kommunalnämnden, Huvudbok 1963-1973,

480 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Utgifts- och inkomst-stater 1926- 
1973, Räkenskaper 1963, Kommunalnämndens förslag till Utgifts- och inkomststat 1963, 1964, 
1965, Protokoll barnavårdsnämnden i Holmöns landskommun 1961-08-31, § 1, 1962-08-31, § 4, 
1963-08-25, § 2, 1965-10-03, § 2, 1969-10-03, § 2, 1971-09-24, § 2, och 1972-10-13, § 2.

481 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-03-02, § 7.



I September 1970 gjordes ännu ett tillsynsbesök som finns dokumenterat. 
Kommunens ungdomar befanns skötsamma och hade goda hemförhållanden. Se
dan det föregående tillsynsbesöket 1967 hade det inte behandlats några nykter- 
hetsanmärkningar eller åtalsärenden i nämnden. Det fanns inga barn födda utom 
äktenskapet och inte heller några fosterbarn placerade inom kommunen. I ett fall 
utgick det bidragsförskott till ett barn, men det hade inte varit nödvändigt att utse 
någon barnavårdsman. Antalet barn som fick barnbidrag uppgick till 29. Den so
ciala kontrollen av barnavårdsnämndens arbete ledde inte heller denna gång till 
någon anmärkning.482

Inkomster, utgifter och nettoutgifter under kommunens existens redovisas i 
tabellen nedan.

Tabell 54 Inkomster och utgifter för barnavårdsnämnden i Holmöns 

landskommun/kommun 1925-1973 (kr)

År Ink. Ugift INettou tg År Ink. 1 tgift Nettoutg.

1925 0 0 0 I960 686 784 98
1930 0 0 0 1965 0 100 100

1935 0 0 0 1967 0 100 100
1940 0 33 33 1968 1494 2182 688
1942 490 500 10 1969 3354 2700 - 654
1943 580 607 27 1970 2716 2966 250
1945 937 855 -82 1971 2811 3026 215
1950 640 605 -35 1972 2868 3002 134
1955 1555 1807 252 1973 2664 3503 839

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1950. 
Holmöns kommun. Kommunalfullmäktige, Finans-statistiker 1955-1968. Holmöns kommun. Kom
munalnämnden. Huvudbok 1925-1973, Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Barnavårdsnämnd
ens kassabok 1968-1973 samt Kommunernas Finanser 1928-1948.

En samlad bedömning av kommunens socialvård måste lyfta fram de väldigt låga 
nettoutgifter som kommunen hade för fattigvård/socialvård, nykterhetsvård och 
barnavård ända fram till mitten av 1960-talet. De låga utgifterna kan indikera att 
behoven av socialvård, med undantag för vården på ålderdomshem, var mycket 
små. Den senare skedde i samverkan med Sävars kommun, vilket gav möjlighe
ter för en mer modern institutionell åldringsvård. Det var först i mitten av 1960- 
talet när kommunen började betala interkommunal ersättning till Sävars kommun 
för ålderdomshemsplatsema och när det infördes social hemhjälp för pensionärer 
som utgifterna för socialvården började stiga och då gick processen snabbt. På 10 
år skedde en kraftig utökning av nettobudgeten i löpande priser för socialnämn-

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-07-04. 5-
6. och Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Sociala handling
ar, Socialvårdskonsulenterna i Västerbottens län. Rapport från besök i I lolmöns kommun 1970-09- 
23, daterad 1970-09-25.



dens verksamhet. Barnavårdsnämndens och nykterhetsnämndens utgifter förblev 
mycket blygsamma. Kommunens initiativkraft på dessa områden var nästan helt 
obefintlig. Barnavårdsnämnden tog t.ex. aldrig tog några initiativ till att starta 
förskola, som strax efter att Holmöns kommun upphört blev ett obligatoriskt åta
gande för kommunerna.48’

Pensionsväsendet och bostadstillägg för 
pensionärer
Från kommunens bildande fram till 1960-talets mitt hade kommunen ett partiellt 
ansvar för pensionsfrågorna. Ärendena behandlades av pensionsnämnd, som var 
ett obligatoriskt organ för alla kommuner. Stämman valde till en början fem le
damöter och fyra suppleanter till nämnden. Under huvuddelen av tiden med sär
skild pensionsnämnd valdes två ledamöter och två suppleanter till nämnden.481 * * 484 * 
Från 1963 övergick det lokala huvudansvaret för pensionsväsendet till sjukkas
san. Holmöns fullmäktige valde en ledamot och en suppleant till den försäk- 
ringsnämnd som var gemensam för Sävars och Holmöns kommuner.488 Istället 
tillkom kommunala utgifter för bostadstillägg till pensionärer, som kom att bli en 
minst lika stor nettoutgift som vad det kommunala pensionsväsendet hade ut
gjort.

Fram till slutet av 1930-talet understeg kommunens nettoutgifter för det lokala 
pensionsväsendet 1000 kronor, men från 1938 inbetalades inga pensionsavgifter 
till kommunen. Detta medförde att nettoutgifterna för pensionsväsendet ganska 
snart fördubblades i absoluta tal, men det var fortfarande förhållandevis blyg
samma penningbelopp fram till början av 1950-talet. Mellan åren 1952 och 1957 
mer än fyrdubblades kommunens driftsutgifter i löpande priser för pensionsvä
sendet och blev därmed Holmöns kommuns näst största utgiftspost efter skolvä
sendet.486

En orsak till utgiftsökningarna var att kommunalstämman i februari 1953 be
slöt att införa ett kommunalt bostadstillägg för pensionärer från och med år 
1954.487 Ett kompletterande beslut om att bostadstillägget var lika stort för änkor 
och änklingar togs i februari 1954.488 I januari 1957 utgick det transfereringar till 
46 personer bosatta i Holmöns kommun, medan det i januari 1962 handlade om

481 Wängmar 2005 s 157.
484 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1924-12-21, § 4, 1935-

12-27, §9, och 1961-12-23, § 6,
485 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-12-28, § 13,

1965-10-23, § 3, och 1969-07-04, § 3.
486 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, Holm

öns kommun, Kommunalfullmäktige, Finans-statistiker 1955-1968,
487 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1953-02-17, § 2.
488 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1954-02-07, § 2.



transfereringar till 54 personer.489 I april 1962 hade fem personer invalidpension 
och en person uppbar sjukbidrag.4,0 I mars 1966 fattade fullmäktige beslut om 
att höja det kommunala bostadstillägget för pensionärer från årsskiftet 1966/ 
1967. För ensamstående pensionärer utgick bidraget med 700 kronor per år, me
dan ett pensionärspar fick 900 kronor.4 1 I juni 1966 utgick det folkpensioner, in
klusive förtidspensioner och sjukbidrag, till sammanlagt 54 personer på Höl
mön.4’ Två år senare hade siffran stigit till 59, därav 38 som uppbar ålderspen- 

wsi on.
Vid fullmäktiges möte i december 1969 godkändes ett förslag till kommunalt 

bostadstillägg för pensionärer, upprättat av samarbetsnämnden i Umeå kommun
block. Utöver det fasta årliga bidraget på 700 kronor för ensamstående och 900 
kronor för pensionärspar infördes ett rörligt tillägg. Det kunde som högst uppgå 
till 2800 kronor för en ensamstående pensionär och 3200 kronor för makar. De 
nya bestämmelserna trädde i kraft vid ingången av 1970., J4 För 1973 budgetera
des 30 000 kronor, men utfallet blev 26 864 kronor. Uppjusteringarna av de bud
geterade beloppen kan till stor del relateras till besluten om på vilka grunder och 
med vilka belopp som bostadstilläggen utgick.498

Utgifter och inkomster för kommunens del av pensioner och bostadstillägg för 
pensionärer under åren 1925 1973 framgår av följande tabell.

4!''1 Umeå stadsarkiv: I tolmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1673. Soc
iala handlingar. Beståndet folkpensioner, januari 1957 i Holmöns kommun, lör kvinnor respektive 
män, och Riksförsäkringsverket, Beståndet folkpensioner, januari 1962 i Holmöns kommun

J ’" Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973. Soc
iala handlingar. Uppgifter till 1962 års åldringsvårdsutredning, I lolmöns kommun, 1962-04-30.

411 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1966-03-12, tj 3.
4,2 Umeå stadsarkiv. Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973. Soc

iala handlingar. Riksförsäkringsverket, Antal utgående folkpensioner i juni 1966 i Holmöns kom
mun.

41, Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973. Soc
iala handlingar. Riksförsäkringsverket. Antal utgående folkpensioner i juni 1968 i Holmöns kom
mun.

J'14 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-12-22. fj 6. 
och Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Protokoll 1940-1970. Kopia av Protokoll sam
arbetsnämnden i Umeå kommunblock 1969-05-23. § 9.

Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Utgifts- och inkomststater 1926- 
1973. Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Huvudbok 1925-1973. Protokoll kommunalnämnd
en/kommunstyrelsen i Holmöns landskommun/kommun 1961-1972.



Tabell 55 Holmöns landskommuns/kommuns utgifter och inkomster for 
pensionsväsendet och bostadstillägg for pensionärer 1925-1973 (kronor)

År 1'tgifter Inkomster Nettoutgifter År Utgifter Inkomster Nettoutgifter

1925 757 105 652 1953 5015 0 5015
1930 1345 729 616 1955 9584 0 9584
1935 1517 645 872 1957 13 243 0 13 243
1940 957 0 957 I960 17017 0 17017
1945 2234 0 2234 1965 18 327 0 18 327
1950 3489 0 3489 1973 26 864 0 26 864

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, 
Holmöns kommun, Kommunalfullmäktige, Finans-statistiker 1955-1968, Holmöns kommun. Kom
munalnämnden, Huvudbok 1925-1973, samt Kommunernas Finanser 1928-1959.

Kommunens största utgiftspost inom det sociala området var länge pensionsvä
sendet, som senare följdes av bostadstillägg för pensionärer. Även denna post 
blev en dryg nettoutgift för kommunen, som i början av 1970-talet bara överträf
fades av socialvården och skolväsendet. Fram till slutet av 1960-talet var bo
stadstillägget för pensionärerna den efter skolan största utgiften.

Skolväsendet
Skolväsendet blev en kommunal angelägenhet på Hölmön först från ingången av 
1955. Med hjälp av protokollen från församlingens skolråd sker en kortfattad 
tillbakablick på hur skolväsendet på Hölmön organiserades till och med 1954. 
Merparten av föreliggande avsnitt behandlar hur skolväsendet utvecklades under 
kommunalt huvudmannaskap. Utdebitering, inkomster av statsbidrag, utgifter 
och nettoutgifter under åren 1928 1950 framgår av tabellen nedan.

Tabell 56 Utdebitering, inkomster, utgifter och nettoutgifter för 
skolväsendet i Holmöns församling 1928-1950 (tkr)

År Utdebitering Inkomster av statsbidrag m.m. Utgifter Nettoutgifter

1928 3,66 6,7 7,6 0,9
1930 3,90 8,7 9,1 0,4
1935 3,10 8,6 9,3 0,7
1940 2,45 14,4 15,8 1,4
1945 1,25 16,8 18,1 1,3
1950 1,80 11,5 26,5 15,0

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, 
Holmöns kommun, Skolstyrelsen, Huvudbok 1950, Kommunernas Finanser 1928-1950 och Årsbok 
för Sveriges kommuner 1928-1950.



l abel len visar atl den kyrkliga församlingens nettoutgifter för skolväsendet inte 
var särskilt stora förutom 1950. Förklaringen till de låga nettoutgifterna låg i att 
det utgick betydande statsbidrag till skolväsendet, framförallt till lärarnas löner. 
Utdebiteringen visade långsiktigt fallande värden. Utdebiteringen till skolan un
derperioden 1925 -1954 redovisas i bilaga l.4%

Vid kommunens övertagande fanns det bara en skolanläggning i kommunen, 
detta sedan skolan på Holmögadds fyrplats lagts ned år 1940. Enligt reglementet 
för Holmöns skoldistrikt från 1930 skulle det dels finnas en skola av andra B- 
formen på Hölmön, dels en av första D-formen på Holmögadd." Frågan om 
skolorganisationen hade även behandlats av skolrådet 1933 och 1936. Vid dessa 
tillfällen hade rådet ansett det befogat att behålla skolan på Holmögadd trots ett 
mycket lågt elevantal.4 * * *’8 År 1933 hade antalet elever i folkskolan uppgått till to
talt 54, varav 50 på Hölmön och 4 på Holmögadd. Därutöver fanns tre elever i 
fortsättningsskolan.Vid slutet av läsåret 1935 -1936 hade folkskolan 42 elever 
på Hölmön och 3 på Flolmögadd. därmed totalt 45 elever. Fortsättningsskolan 
hade då sju elever.8110 Vid utgången av läsåret 1939-1940 fanns det 36 elever i 
folkskolan på Hölmön och 3 på Holmögadd. vilket totalt gav 39 elever. Antalet 
elever i fortsättningsskolan varåtta.8"1

Initiativet till att lägga ned skolan på Holmögadd kom från folkskoleinspektö
ren. Han ansåg inte det befogat ur statstlnansiell synpunkt (statsbidraget till lä- 
rarlönen) att behålla skolan, då det bara fanns två elever inför läsåret 1940-1941. 
En nedläggning av skolan skulle medföra att antalet lärartjänster kunde ned
bringas från tre till två. Det kunde ske relativt enkelt till följd av att bara en av tre 
tjänster var tillsatt med ordinarie innehavare. Skolrådet insåg att statsfinansiella 
skäl kunde tala för en nedläggning, men samtidigt fanns det sociala skäl som 
kunde motivera ett bibehållande, då barnen på Holmögadd i så fall måste inack
orderas och vara borta från föräldrarna under långa tider. Skolrådet tillstyrkte att 
skolan behölls.502

Det slutliga beslutet om nedläggning från höstterminen 1940 togs av Kungl. 
Maj:t i september 1940. Skälet till att beslutet togs på allra högsta nivå var att 
skolan tick särskilda statsbidrag eftersom den var inrättad år 1928 specifikt för 
den statsanställda fyrpersonalens barn.80’ Folkskoleinspektören fick sålunda sin 
vilja igenom och staten fick istället utbetala statsbidrag till inackordering av bar
nen från Holmögadd, vars föräldrar tillhörde fyrpersonalen.804

4'"’ Sidan 383 i denna bok
" Umeå stadsarkiv:! lolmöns kommun. Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973. Regle

mente för Holmöns skoldistrikt, fastställt av domkapitlet i Luleå stift 1930-04-16.
4W Umeå stadsarkiv: Protokoll skolrådet i Holmöns församling 1933-11-13. ij I. och 1936-09-25, § 

2.

m Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen. Undervisningsstatistik, Läsåret 1932-1933.
Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen, Undervisningsstatistik, Läsåret 1935-1936.

5,11 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen, Undervisningsstatistik, Läsåret 1939-1940.
IImeå stadsarkiv: Protokoll skolrådet i I lolmöns församling 1940-08-01, § 4, och Holmöns kom

mun. Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973. Folkskoleinspektörens skrivelse 1940-07-29.
Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen. Bilagor till protokoll 19.30-1973. Avskrift 

av Kungl. Maj ts beslut 1940-09-12.
MM Umeå stadsarkiv : Protokoll skolrådet i i lolmöns församling 1940-10-06. I ij.



När skolrådet 1949 behandlade förslaget till utgifts- och inkomststat för år 
1950 upptogs utgifter för att införa skolbespisning och samtidigt inkomster i 
form av statsbidrag till denna verksamhet. Denna post underkändes emellertid av 
kyrkostämman som hade den slutliga beslutanderätten i frågan.503 * 505 * Frågan åter
kom aldrig i skolrådet, folkskolestyrelsen eller skolstyrelsen fram till 1973. Dock 
med undantag för skolhemmet i Umeå som inrättades för eleverna på högstadiet 
1965, vilket berörs nedan. Förslaget om att införa skolbespisning har intresse ut
ifrån den teoretiska utgångspunkten om genus och makt, i synnerhet momentet 
om närvarons politik. Vid tidpunkten för förslaget om att införa skolbespisning 
hade skolrådet en kvinnlig ordförande, fru Helny Johansson (1909-1998), som 
innehade denna post under tidsperioden 1948 -1951.500 Det förefaller inte orim
ligt att hon kan ha varit pådrivande i frågan. Detta utvecklas i den sammanfat
tande analysen i kapitel 13.

Strax innan skolväsendet på Hölmön övergick i kommunal regi, i september 
1954. hade folkskoleinspektören besökt Holmöns skola. Han konstaterade att lä
rarna var intresserade av sin uppgift och att eleverna hade ett gott uppförande, 
goda ambitioner och bra kunskaper. Det fanns goda skäl att behålla två lärarav- 
delningar så länge som det var möjligt och i ett längre perspektiv åtminstone ha 
en läraravdelning. Inspektörens kritik handlade om behovet av nya eller om
byggda skollokaler, inköp av olika slags undervisningsmaterial, övervägande att 
införa slöjd även för pojkar samt förbättring av ordningen kring skolans toalet
ter.507

År 1955 hade kommunen sålunda bara en skola, som var belägen i nära an
slutning till kyrkan på huvudön Hölmön. Det var en sjuårig folkskola samt fort- 
sättningsskola, som från år 1951 genomgicks i Sävar. Överföringen av fortsätt- 
ningsskolan till Sävar hade skett efter initiativ av folkskoleinspektören, till följd 
av att det bara fanns fyra elever som skulle genomgå denna skolform. Åtgärden 
var inte helt uppskattad av Holmöns skolråd, bl.a. då det ledde till inackorde- 
ringskostnader.5"8 Vid skolan på Hölmön fanns två lärare, dels en manlig folk
skollärare, som även var präst i församlingen, i en dubbeltjänst, dels en kvinnlig 
lärare för småskolan. Antalet elever i årskurserna 1-7 var under läsåret 1954— 
1955 21 stycken.509 Denna organisation bestod fram till 1966. Från 1966 fanns 
det ingen prästvigd person på Hölmön, utan folkskolläraren fungerade som kyrk
ligt tjänstebiträde.510

503 Umeå stadsarkiv: Protokoll skolrådet i Holmöns församling 1949-10-07, § 1, och 1949-10-28, §
2.

5W> Umeå stadsarkiv: Protokoll skolrådet i Holmöns församling 1947-12-29, § 2, 1949-01-29, § 1, 
1950-01-12, § 1, och 1951-01-18, § 2.

5,17 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973, Skrivelse
från folkskoleinspektören till Holmöns skolråd 1954-09-15.

508 Umeå stadsarkiv: Protokoll skolrådet i Holmöns församling 1951-12-28, § 3, och Holmöns 
kommun, Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973, Skrivelse från Holmöns skolråd, genom 
komminister Sigfrid Landin , till skolöverstyrelsen, daterad 1951-12-29.

509 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Skolstyrelsen, Undervisningsstatistik, Läsåret 1954-1955. 
10 Våra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens och Norrbottens län 1957 s
15 7 ff, Luleå stift 1904 1981. Församlingar och prästerskap 1982 s 400f och Holmöns kyrka 100 
år 1991 s 41



På det organisatoriska planet valde kommunalfullmäktige i februari 1955 en 
folkskolestyrelse, som även hade ansvar för fortsättningsskolan och skolans bib
liotek. Denna styrelse valdes bara för år 1955, då mandatperioden därefter måste 
samordnas med kommunalnämndens och andra organs mandatperiod, där en ny 
fyraårsperiod skulle ta sin början vid årsskiftet 1955/1956. Beslutet föregicks av 
kontakter med Landskommunernas förbund.'" Bakgrunden varatt kommunens 
politiker och de av kyrkostämman valda ledamöterna i skolrådet uppenbarligen 
inte hade klarhet i om ansvaret för skolväsendet var en kommunal angelägenhet 
från ingången av 1955. Skolrådet höll sammanträden både den 27 december 
1954 och den 4 januari 1955, utan att på något sätt beröra att ett förändrat hu
vudmannaskap var förestående. Vid mötet den 27 december 1954 deltog öns 
komminister/folkskollärare, som rimligen borde ha haft kännedom om reglerna 
för skolväsendets huvudmannaskap.'"

Förbundet framhöll att valet av folkskolestyrelse borde ha skett redan i de
cember 1954.'" Enligt förbundet var det allvarligt att kommunen inte hade tagit 
de beslut som var nödvändiga. Detta underströks tydligt av följande utsaga: 
“Underlåter Ni att vidtaga åtgärder för val av skolstyrelse, eventuellt även fort- 
sättningsskolestyrelse, omgående, kan denna underlåtenhet jämlikt 25 kap. 4 § 
strafflagen förorsaka Eder synnerligen obehagliga konsekvenser”. Eventuella be
slut tagna av skolrådet kunde inte vinna laga kraft, då organets existens inte var 
förenligt med lagstiftningen. Vid behov kunde fullmäktige ta kontakt med läns
styrelsen för att tå ytterligare rådgivning.'14

Med tanke på den hårda tonen i skrivelsen hade det legat nära till hands att tro 
att den kom från en statlig tillsynsmyndighet och inte ett rådgivande organ utan 
någon formell myndighetsfunktion. Kommunens svårigheter i det aktuella ären
det kan troligen delvis förklaras av brister i administrativ och ekonomisk kapaci
tet. Denna bristande kapacitet tog sig uttryck i att kommunens politiker inte tycks 
ha varit helt kapabla att hålla sig uppdaterade på de olika regelverk som styrde 
den kommunala verksamheten. En kommun med anställda tjänstemän, som en 
kommunalkamrer med examen från socialinstitutet, hade sannolikt varit medve
ten om överförandet av ansvar från församlingen till kommunen i samband med 
att fullmäktige infördes.

Vid fullmäktiges sammanträde i slutet av mars 1955 lyfte ordföranden frågan 
om behovet av att genomföra en förbättring av skolans lokaler. Fullmäktige be
slöt därför att tillsätta en kommitté med tre ledamöter som hade till uppgift att se 
över frågan och ta kontakt med folkskoleinspektören. Folkskolestyrelsens ordfö
rande valdes till ordförande i kommittén, som bestod av tre politiker.'1' Denna 
gång hanterades ärendet snabbt. Redan i april 1955 fattade fullmäktige princip-

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i tlolmöns landskommun 1955-02-16, §tj 3-
4.

'l; l)meå stadsarkiv: Protokoll skolrådet i I lolmöns församling 1954-12-27 och 1955-01-04.
Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun: Kommunalfullmäktige Bilagor 1955-1970 och Kommun

fullmäktige 1971-1973, Skrivelse från Svenska Landskommunernas Förbund 1955-01-18.
'I4 Umeå stadsarkiv: tlolmöns kommun: Kommunalfullmäktige Bilagor 1955-1970 och Kommun

fullmäktiges 1971 1973. Skrivelse från Svenska I .andskommunernas Förbund 1955-02-04.
I Imeä stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1955-03-31. ij 8.



beslut om att reparera skollokalerna. Beslutet hade föregåtts av att folkskolein
spektören besökt kommunens skollokaler. Fullmäktige valde en byggnadskom
mitté som fick i uppgift att upprätta ritningar och kostnadsforslag for byggnatio
nen. 1 denna invaldes sju manliga politiker, med folkskolestyrelsens ordförande 
som sammankallande. En av ledamöterna var öns komminister, tillika folkskollä
rare.516 Beslutet om att genomföra bygget togs av fullmäktige i oktober 1955.517 
Därefter berörs inte frågan i fullmäktiges protokoll förrän i juni 1957, då full
mäktige tog beslut om att stå fast vid beslutet från 1955 och att uppdra åt kom
munalnämnden att ordna finansieringen.7'8 Fullmäktige gav kommittén i uppgift 
att inköpa ytterligare mark och att se till att tomtfrågan blev löst.519 520

I samband med att fullmäktige i januari 1958 behandlade frågan om inköp av 
amfibietraktor hänvisade man till att kommunen hade planer på att reparera skol
lokalerna, kanske redan under 1958, med en utgift på runt 65 000 kronor. Enligt 
protokollet var reparationen av skolans lokaler och byggnationen av ålderdoms
hem ihop med Sävars kommun: "två ofrånkomliga och för ffolmönjs] förhållan
de ytterst krävande uppgifter”. Formuleringen syftade på utgifternas storlek i re
lation till kommunens ekonomiska bärkraft.72" Något beslut om ombyggnad togs 
inte, utan fullmäktige beslöt vid flera tillfällen att göra mindre reparationer av 
skolans lokaler.521 I oktober 1960 gav fullmäktige den kommitté som arbetade 
med ombyggnaden av skolan i uppgift att utreda behovet av utökat tomtområde 
och hur frågan om skolans avlopp kunde lösas.522 Ett steg på väg mot en bygg
start togs genom att fullmäktige i december 1960 köpte ett område på 2000 kva
dratmeter för ett pris av en krona per kvadratmeter för utvidgningen av tomten. 
Vattenfrågan borde samordnas med prästgården, varför det måste tas kontakt 
med pastoratet. 2’

Frågan om finansieringen av skolombyggnaden behandlades av fullmäktige i 
november 1961. På förslag av skolbyggnadskommittén beslöt fullmäktige att 
kommittén fick disponera de 16 724 kronor som tidigare ur skolstyrelsens anslag 
fonderats för detta ändamål. Folkskolestyrelsen fick i uppdrag att hantera frågor 
kring det lån som behövde tas upp för byggnationen utöver fonderade medel.524

Den 23 december 1961 kom fullmäktige äntligen till beslut om att genomföra 
ombyggnaden av skolans lokaler. Byggkostnaderna beräknades till 212 194 kro
nor, där kommunen räknade med att låna 80 000 kronor. Fullmäktige gav skol
styrelsen i uppdrag att ansöka hos Kungl. Maj:t om att få ta upp lånet med en

516 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-04-02, § 1, 
och Protokoll skolbyggnadskommittén i Holmöns landskommun 1955-05-15, § 1.

517 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-10-15, § 6.
518 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-06-20, § 2.
519 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-06-20, § 3.
520 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1958-01-24, § 3.
521 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1958-08-16, § 4, och 

1960-04-16, § 7.
522 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1960-10-29, § 7.
523 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1960-12-27, § 9.
324 Umeå stadsarkiv: Protokoll skolbyggnadskommittén i Holmöns landskommun 1961-11-05, § 4, 

och Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1961-11-18, § 2.



amorteringstid på 20 år.525 Denna upplåning innebar en mångdubbling av kom
munens skulder och var en stor belastning på ekonomin. Beslutsprocessen från 
initiering till beslut hade tagit närmare sju år. Det ligger nära till hands att se ett 
samband mellan kommunens svaga ekonomiska bärkraft och den tidsmässigt ut
dragna processen från initiering till beslut. I en större kommun hade en utgift i 
denna storleksordning inte varit något problem, varför processen troligen gått 
snabbare. Den första specifika återkopplingen i fullmäktige skedde i oktober 
1064, då skolstyrelsen fick i uppdrag att ta fram planering av skolans tomt.526

Förändringarna på det organisatoriska planet behandlas i ett sammanhang 
nedan. I december 1957 uppdrog fullmäktige åt folkskolestyrelsen att begära be
frielse från kravet på att kommunen måste ha en skolledarorganisation enligt den 
nya lagstiftningen.5 Begäran beviljades av skolöverstyrelsen i maj 1958. 28 Un
der läsåret 1958/1959 var det bara 16 elever som gick i kommunens folkskola i 
årskurserna I 7.52<) Ett av skolstyrelsen upprättat förslag till organisation för 
skolväsendet godkändes av fullmäktige i september 1960 och fastställdes av 
länsskolnämnden i november 1960. Kommunen skulle ha en folkskola som om
fattade årskurserna I 7. Eleverna i fortsättningsskolan fick sin undervisning i 
Sävar.' " Vid starten av läsåret 1962/1963 fanns det 22 elever i kommunens sju
åriga folkskola.5’1

IJtan att frågan fanns formellt protokollförd vid något tidigare sammanträde 
tog skolstyrelsen i mars 1963 beslut om att föreslå kommunalfullmäktige att in
rätta den nioåriga grundskolan från höstterminen 1963. Beslutet motiverades på 
följande sätt: 'Ί anledning av länsskolnämndens i Västerb. län inkomna skrivelse 
angående övergång till grundskola, får skolstyrelsen, med tanke på att någon 
gång skall i varje fall en övergång ske — föreslå fullmäktige att hos konungen 
anhålla om tillstånd att införa grundskola i Uolmöns skoldistrikt I963”.5’2 Därför 
anhöll skolstyrelsen även att länsskolnämndens elevområdesförteckning måste 
ändras så att det för Uolmöns kommun framgick att det egna skolväsendet om
fattade grundskolans årskurs 1-6.5” Fullmäktige biföll förslaget från skolstyrel
sen bara en dryg vecka senare och framförde önskemål om att tå samarbeta med 
Umeå stad för de högre årskurserna av grundskolan.5·’4 Beslutet togs utan att frå-

— t Imeä stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Uolmöns landskommun 1961-12-23, § 3.
IImeä stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Uolmöns landskommun 1964-10-24. § 4.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Uolmöns landskommun 1957-12-28. ij 3.
Umeå stadsarkiv: Itolmöns kommun. Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973, Skolöver - 

styrelsens beslut 1958-05-29.
Umeå stadsarkiv: Uolmöns kommun. Skolstyrelsen. Undervisningsstatistik. Läsåret 1958-1959.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Uolmöns landskommun 1960-09-23, § 2, 
Uolmöns kommun. Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973. Organisationsplan för Uolmöns 
kommuns skolväsende, gällande från 1959-07-01. fastställd av länsskolnämnden i Västerbottens län 
1960-11-21.

Umeå stadsarkiv: Uolmöns kommun. Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973, Skrivelse 
frän skolstyrelsen i Uolmöns landskommun till länsskolnämnden 1962-07-25 och länsskolnämn
dens beslut 1962-07-31.

Umeå stadsarkiv : Protokoll skolstyrelsen i Uolmöns landskommun 1963-03-17, § 8.
Umeå stadsarkiv: Protokoll skolstyrelsen i Uolmöns landskommun 1963-03-17, § 9.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Uolmöns landskommun 1963-03-23. § 2.



gan beretts av kommunalnämnden. Det godkändes av Kungl. Maj:t i maj 1963, 
efter att skolstyrelsen i Umeå stad, länsskolnämnden och skolöverstyrelsen getts 
möjlighet att yttra sig i saken. Införandet skulle ske från läsåret 1963 19643 "

Beslutsprocessen om att införa grundskolan gick väldigt snabbt, vilket kan 
tyckas förvånande med tanke på att det hade stor betydelse på längre sikt. inte 
minst ur kommunalekonomisk synvinkel. Den snabba processen var en kontrast 
till ombyggnaden av skolan, där det gick närmare sju år mellan initiering och be
slut. Samtidigt var skolstyrelsens påpekande om att det ändå måste ske någon 
gång helt korrekt, men det hade varit möjligt att vänta i ytterligare fem år. Enligt 
skolstyrelsens dåvarande ordförande uppfattades införandet av grundskolan re
dan år 1963 nästan som ett obligatorium.536 * 538

Kommunerna inom blivande Umeå kommunblock var ofta tidiga med att infö
ra enhetsskolan i Västerbottens län. År 1957 hade Holmsunds köping och 
Hörnefors landskommun en obligatorisk nioårig folk-/enhetsskola. I Umeå 
landskommun fanns det sjuårig folkskola, men det gavs möjlighet att på frivillig 
väg även gå ett åttonde och ett nionde skolår. I praktiken fanns därmed en frivil
lig nioårig enhetsskola. Sävars landskommun hade bara sjuårig folkskola.5' Så 
länge inte Sävar hade infört nioårig skolgång fanns det sannolikt inget tryck på 
att Holmöns kommun måste gå samma väg. Sett till hela landet var det 1958 bara 
69 kommuner, motsvarande sju procent av alla kommuner, som infört nioårig 
enhetsskola. Vidare var det 175 kommuner (17 procent av samtliga) som hade 
åttaårig folkskola.5,8

En nationell utblick för år 1964 visar att över 80 procent av kommunerna i 
Sverige ännu inte hade infört grundskolan fullt ut. De övriga hade antingen sju
årig eller åttaårig folkskola. I Västerbottens län var det en något högre andel av 
kommunerna som hade nioårig grundskola, då 8 av 33 kommuner (24 procent) 
hade nioårig skolgång. Antalet kommuner med sjuårig folkskola var 20 (61 pro
cent), medan fem kommuner (15 procent) hade åttaårig folkskola. I Umeå kom
munblock hade Umeå stad, Umeå landskommun, Holmsunds köping och 
Hörnefors den nioåriga grundskolan.5 '1 Inför starten av läsåret 1967-1968 hade 
alla kommuner i Västerbottens län utom en infört grundskolan.540

En konsekvens av övergången till grundskola var att skolstyrelsen i december 
1964 begärde ett tilläggsanslag på 5000 kronor för att ordna ett skolhem på fast-

5.5 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973, Beslut av 
Kungl. Maj:t (Ecklesiastikdepartementet) 1963-05-17.

5.6 Intervju med Rune Lundberg 2008-081-10.
5.7 Svensk kommunalforvaltning. Våra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens 

och Norrbottens län 1957 s 146, 161,284 och 297.
538 Sveriges Kommunkalender 1958/1959 s 244—255.
539 Sveriges Kommunkalender 1964/1965 s 188-205.
54,1 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973, Länsskol

nämnden i Västerbottens län, Förteckning över elevområden för skolor i Västerbottens län att gälla 
läsåret 1967/68. Bunte, Gaunitz och Borgegård 1982 s 272ff. Den enda kommunen i länet som fort
farande inte infört grundskolan var Vilhelmina köping, där det fanns både statlig realskola och 
gymnasium. Vidare höll Lycksele stad och Stensele landskommun ännu på att fasa ut sin statliga 
respektive kommunala realskola.



landet (i Umeå) for eleverna på högstadiet.'41 Fullmäktige biföll denna begä
ran.'1" En föreståndare för hemmet anställdes 1965, vilket gav fullt utslag i bok
slutet för 1966."4 ' I början av 1966 beslöt fullmäktige att utbetala resebidrag för 
de elever som bodde på elevhemmet, vilket gällde för våren 1966.'"

Ombyggnaden av skollokalerna 1962 medförde att kommunens utgifter steg 
till 134 567 kronor, varav kapitalutgifter på 77 328 kronor. Upplåningen av 
pengar till ombyggnaden av skolans lokaler syntes i skolstyrelsens stat under de 
följande åren som utgifter för ränta och amortering. Det utgick ett statsbidrag på 
45 000 kronor till ombyggnaden.'1'

Införandet av den nioåriga grundskolan innebar att utgifterna för skolväsendet 
steg i snabb takt i mitten av 1960-talet. De nya utgifterna för högstadieelevernas 
skolgång på fastlandet var dels inackordering, dels elevavgifter till Umeå stad. 
Tillkomsten av den nioåriga grundskolan innebar att kommunens nettoutgifter 
för det samlade skolväsendet inom ett par års tid tredubblades i absoluta tal. I 
bokslutet för 1967 uppgick bruttoutgifterna för eleverna på högstadiet till 75 425 
kronor. Av detta gick drygt 22 000 kronor till avlöning av föreståndarinnan på 
skolhemmet. Även utgifterna för matvaror var inte obetydliga, då de uppgick till 
nära 9400 kronor. Däremot serverades inga skolmåltider på låg- och mellanstadi
et, vilket nu började bli alltmer ovanligt. En sammanställning från kommunför
bundets länsavdelning i Västerbottens län från slutet av 1969 visade att alla 
andra kommuner i länet hade infört skolmåltider.546 Eleverna i Fiolmöns skola 
fick skolmåltider först vid kommunsammanläggningen 1974.' *

De utökade utgifterna för Holmöns kommuns skolväsende finansierades bara 
delvis med statsbidrag. Kommunens nettoutgifter för skolväsendet steg därför 
snabbt under denna period, vilket framgår av tabellen nedan.548 Utökningen av 
utgifterna dämpades av att kommunen år 1966 övergick till att endast ha en en 
folkskollärare, då lärarinnan för småskolan avgick med pension vid 60 års ål
der.'1" Reduceringen kan ses som en effekt av det lägre elevantalet. En övergång 
till en skola med bara en läraravdelning hade faktiskt förutsetts av folkskolin
spektören redan år 1954."°

Vid skolstyrelsens sammanträde i februari månad år 1970 medverkade en av 
länsskolnämndens skolinspektörer. Det påpekades att lärarens frånvaro, främst

llmeå stadsarkiv: Protokoll skolstyrelsen i I lolmöns landskommun 1964-11 -14, ÿ 2.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-12-22. ÿ 5,

: Umeå stadsarkiv: Protokoll skolstyrelsen i Holmöns landskommun 1965-08-23, ijtj 4-5, oclt
Holmöns kommun. Skolstyrelsen, Huvudbok 1965-1966.

MJ I Imeä stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1966-01-29. tj 3.
M' Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen. Huvudbok 1959-1963, och Holmöns kom

mun. Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973. Länsskolnämndens skrivelse 1963-01-17.
Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973, Svenska 

kommunförbundet, Västerbottens länsavdelning. Kommunernas debitering för kost i Västerbottens 
läns skolor hösten 1969. daterad december 1969.

,4' Västerbottens-Kuriren 1973-12-17.
MI1 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen. Huvudbok 1947-1973.

Umeå stadsarkiv: Protokoll skolstyrelsen i Holmöns landskommun 1966-07-28, §§ 2-4.
"" Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen. Bilagor till protokoll 1930-1973, f olkskole

inspektörens skrivelse till I lolmöns skolråd 1954-09-15.



till följd av sitt uppdrag som kommunalnämndens ordförande, men även som 
kyrkligt tjänstebiträde i församlingen, borde bli bättre dokumenterat. Skolstyrel
sen borde ha möte varje månad under skolans läsår, för att fa en närmare kontakt 
med läraren.551 Lärarens frånvaro fortsatte att vara relativt frekvent, i synnerhet 
när arbetet med att förbereda kommunsammanläggningen gick in i ett intensivare 
skede under 1972 och 1973. Sammanträden med skolstyrelsen hölls dock inte 
riktigt varje månad, frånsett 1970 då styrelsen hade 12 möten. Under hösten 
1973 sammanträdde inte skolstyrelsen alls, det sista mötet ägde rum i augusti 
1973.552

Kommunens inkomster och utgifter för skolväsendet under perioden 1955- 
1973 framgår av tabellen nedan.

Tabell 57 Inkomster och utgifter för skolväsendet i Holmöns 
landskommun/kommun 1955-1973 (tkr)

Ar Inkomster Utgifter Nettoutgifler

Drift Kapital Totala

1955 31 35 0 35 4

I960 42 46 0 46 4
1962 1)39 57 77 134 95
1963 66 69 17 86 20
1964 44 70 0 70 26
1965 59 97 7 104 45
1967 91 159 0 159 68
1969 73 134 0 134 61
1971 96 213 0 213 117
1973 113 220 0 220 107

t ) = Exklusive medel från egna fonder på 47 000 kronor och upplåning på 50 000 kronor.

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, 
Holmöns kommun. Kommunalfullmäktige, Finans-statistiker 1955-1968, Skolstyrelsen, Huvudbok 
1955-1973, Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Huvudbok 1955-1973 samt Kommunernas 
Finanser 1950-1973.

Skolväsendet var det kommunala ansvarsområde som från 1955 och framåt stod 
för den enskilt största posten bland kommunens utgifter. Här skedde också en ut
veckling genom att kommunen rustade upp skolans lokaler i början av 1960-talet 
och genom att övergången till grundskolan ägde rum vid en tidpunkt, 1963, som 
med nationella mått var förhållandevis genomsnittlig. Utgiftsökningen för låg- 
och mellanstadiet på Hölmön var inte alls så påtaglig, inte minst därför att antalet 
lärare minskade från en till två 1966. Minskningen berodde på att elevantalet var 
avsevärt mycket lägre än på 1940-talet. Ett uttryck för att Holmöns kommun

551 Umeå stadsarkiv: Protokoll skolstyrelsen i Holmöns landskommun 1970-02-13, § 1.
"2 Umeå stadsarkiv: Protokoll skolstyrelsen i Holmöns landskommun/kommun 1970-1973



verkade under små ekonomiska omständigheter var att det inte serverades några 
skolmåltider för låg- och mellanstadiet.

Hälsovården
Begreppet hälsovård ges här ett brett perspektiv som utöver kommunens ansvar 
enligt hälsovårdslagstiften inkluderar sjukvård, naturvård och miljöfrågor. Med 
undantag för 1927 värdet kommunalnämnden/kommunstyrelsen som fungerade 
som hälsovårdsnämnd. Under 1927 hade Holmöns kommun däremot en särskild 
hälsovårdsnämnd.55' Det var emellertid först I960 som lagstiftningen krävde att 
alla kommuner måste ha särskild hälsovårdsnämnd.5'4 Del betyder att Holmöns 
kommun från I960 tillämpade en praxis som inte var förenlig med vad stadgan 
föreskrev. Det finns inga tecken på att länsstyrelsen eller annat statligt organ 
framförde krav på att kommunen måste inrätta en särskild nämnd.55'

Under de allra sista åren som Hölmön var egen kommun behandlade kom
munstyrelsen ett relativt stort antal hälsovårdsärenden. Det gällde främst frågor 
om enskilda anläggningar för vatten och avlopp, bl.a. för den fritidsbebyggelse 
som började växa fram på ön.556 Funktionen som naturvårdsnämnd låg hos 
byggnadsnämnden enligt ett fullmäktigebeslut 1963: "att uppdraga åt byggnads
nämnden att vidtaga de åtgärder som erfordras för en förbättrad naturvård inom 
kommunen".55 Byggnadsnämnden fullgjorde detta uppdrag fram till 1973.55R En 
genomgång av byggnadsnämndens protokoll visar att nämnden inte var särskilt 
initiativrik i funktionen som naturvårdsnämnd, men att nämnden dock fick ta 
hänsyn till naturvårdslagen vid behandlingen av sina ärenden om byggnadslov.559

Kommunens bruttoutgifter för hälsovården var inledningsvis en av de största 
utgiftsposterna. Det berodde på att kommunen fick vara med och avlöna både 
barnmorska och sjuksköterska.59" År 1928 fick kommunen avslag på en ansökan 
till medicinalstyrelsen om att barnmorskan skulle ta fungera som sjuksköterska. 
Skälet var att barnmorskan saknade tillräckliga kvalifikationer för tjänsten som 
sjuksköterska.591 Senare skedde en samordning av tjänsterna som barnmorska

■r" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1926-12-20. §§ 8-9.
och 1927-12-17. § 7.

"J SFS 1958:663.
Landsarkivet i Härnösand: Länsstyrelsens i Västerbottens län. landskansliets handlingar: Läns

styrelsens kungörelser nr 4L 1968-03-22 .och nr 29 1971-03-04.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1971-1973.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-12-27, § 22.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1970-12-05, $ 26.
Umeå stadsarkiv: Protokoll byggnadsnämnden i Holmöns landskommun/kommun 1965-1973. 1 

byggnadsnämndens protokollsbok saknas protokoll mellan 1954 och 1965.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1924-11-02. ÿ I, och 

1927-12-17. § 15.
Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973. Di- 

striktsharnmorska. Distriktssköterska 1928-1973. Medicinalstyrelsens beslut 1928-04-16.



och sjuksköterska, som resulterade i lägre utgifter för kommunen.562 År 1938 tog 
landstingen över bammorskeväsendet från kommunerna i hela landet.567 Under 
1941 byggde Holmöns kommun en tjänstebostad åt barnmorskan, vilket innebar 
en stor engångsutgift, som man fick låna pengar till. Syftet var att lättare kunna 
rekrytera en barnmorska som hade kompetens som sjuksköterska. Landstinget 
hade före byggnationen meddelat att de var beredda att betala ett årligt bidrag på 
500 kronor till kommunen som hyra för barnmorskans bostad.563 564 1 december 
1944 sade landstinget upp hyresavtalet med kommunen från och med 1946, då 
den nya barnmorskan inte ville bebo tjänstebostaden, utan istället få ett hyresbi
drag från landstinget for sin egen bostad.565 Bostaden fick hyras ut till annan hy
resgäst. År 1951 begärde bammorskan/sjuksköterskan att årslönen på 500 kronor 
skulle höjas med 20 procent, men stämman sade nej två gånger.566

En hälso- och sjukvårdsfråga som togs upp av stämman och senare av full
mäktige vid flera tillfällen var när bammorskan/sjuksköterskan hade rätt att till
fälligt lämna Hölmön. Det gällde särskilt vid de tidpunkter på året som det fanns 
problem med att upprätthålla kommunikationerna med fastlandet. På stämman i 
mars 1947 anger protokollet att det framfördes kritik mot att det inte regelmäs
sigt tillsattes en vikarie när sjuksköterskan för tjänstgöring eller annat skäl läm
nade Hölmön. Stämman beslöt: ”att överlämna till kommunalnämnden att få 
nämnda förhållande ordnat”.567

I december 1960 fick två ledamöter i fullmäktige uppdraget: ”att till de myn
digheter som ärendet sorterar under framföra kommunens missnöje i att hon får 
lämna Hölmön under de tider då isolering föreligger”.568 569 570 Frågan återkom i febru
ari 1964: ”Ett väkt förslag om de bristfälligheter inom sjukvården varför Hölmön 
ställes utan sjukvårdsbiträde under vissa tider. Ärendet överlämnades till kom
munalnämnden”.56' År 1972 var det dags igen: ”Beslöts uppdraga åt hälsovårds
nämndens ordförande att tillskriva Landstinget med förfrågan om hur sköterske- 
tjänsten skall ordnas under förfalIstid”.57" Vid detta tillfälle var frågan extra vik-

563 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Di-
striktsbarnmorska. Distriktssköterska 1928-1973, Skrivelse från Västerbottens läns landsting 1952- 
01-30.

565 Bokholm 1995 s 191.
5<,J Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Di- 

striktsbarnmorska, Distriktssköterska 1928-1973, Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med 
barnmorskestyrelsen i Umeå 1939-06-17, Skrivelse från Västerbottens läns landsting 1941 -03-10 
och Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med förvaltningsutskottets hälsovårdsberedning i 
Umeå 1941-07-12.

565 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Di- 
striktsbarnmorska. Distriktssköterska 1928-1973, Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med 
landstingets samlade förvaltningsutskott (hälso- och sjukvårdsberedningen) 1944-12-28.

566 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1951-05-01, § 2, och 
1951-06-19, § 2.

567 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1947-03-29, §8.
568 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1960-12-27, § 12.
569 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1964-02-29, ij 7.
570 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1972-10-28, § 8.



tig eftersom öns barnmorska, Ruth Sjöström, som skött sjukvården på Hölmön 
under de tider som ön var isolerad från fastlandet, hade avgått med pension.' 1

Kommunen var relativt tidigt ute med att utse en egen hälsovårdsinspektör, då 
kommunalnämnden i oktober 1959 valde hemmansägaren Karl Edlund till denna 
befattning. Samtidigt utsågs hemmansägaren Bror Eriksson till djurskyddsom
bud.' 7 Kommunalnämndens protokoll ger inga exempel på att Edlund drev någ
ra ärenden inför nämnden.5' ’

Det var först från årsskiftet 1971/1972 som regelverket ställde krav på att alla 
kommuner måste ha tillgång till hälsovårdsinspektör, om kommunen inte genom 
dispens befriades från kravet.' 1 Av Holmöns kommuns hälsovårdsnämnds års
berättelse för 1971 framgick det att kommunen vid behov (lek experthjälp från 
Umeå kommun. I övrigt utfördes uppgifterna av nämndens ordförande eller an
nan ledamot. Årsberättelsen visade att hälsovårdsarbetet var begränsat, då 14 in
spektioner ägt rum under året. Kommunen hade en soptipp som var öppen vissa 
tider i veckan och for det fanns en person timanställd.' '

Vid kommunstyrelsens möte den 23 mars 1973 beslöts: ”att kommunen skall 
söka dispens från skyldighet att anställa hälsovårdsinspektör t.o.m. den 31.12 
1973”.576 Verkställandet av kommunstyrelsens beslut tog dock relativt lång tid, 
då den av kommunstyrelsens ordförande undertecknade skrivelsen var daterad 
den 25 maj 1973. I denna motiverades ansökan dels med att kommunsamman
läggningen skulle äga rum vid årsskiftet 1973/1974, dels att kommunen för sin 
hälsovårdstillsyn skulle köpa tjänster av Umeå kommun.577 Socialstyrelsen, som 
av Kungl. Maj:t fått i uppdrag att handlägga kommunala dispensansökningar, 
beviljade den I I september 1973 Holmöns kommun dispens från kravet på att ha 
hälsovårdsinspektör fram till utgången av 1973.' s Kommunens dispensansökan 
tillkom efter att länsläkaren i en skrivelse till länsstyrelsen i oktober 1972 påpe
kat att ett flertal kommuner i länet, utan egen hälsovårdsinspektör, inte begärt 
dispens från kravet på hälsovårdsinspektör som gällt sedan 1972 års början. 
Länsläkaren krävde att länsstyrelsen vidtog åtgärder så att kommunerna lämnade

11 IJmeå stadsarkiv: Protokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1971-01-22. § 8. Holmöns 
kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970. Kommunstyrelsen Bilagor 1971 1973. Skriv
else Iran kommunstyrelsens/hälsovårdsnämndens ordförande i Holmöns kommun till Västerbottens 
läns landsting. I lälso- och sjukvärdsavdelningen.

' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1959-10-30. ij 2.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1959-1970.

,7J Bro 2000 s 13111
Umeå stadsarkiv: I lolmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1941-1973. Hälso

vårdsnämndens handlingar samt renhållning 1941-1973, Årsberättelse ang. hälsotillståndet i kom
munen samt hälsovårdsnämndens verksamhet i Holmöns kommun år 1971. daterad 1972-06-05.

,v' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1973-03-23. § 6.
Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973, Hälso

vårdsnämndens handlingar samt renhållning 1941 1973, Skrivelse ställd till Konungen, daterad 
1973-05-25.

s Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973, Hälso
vårdsnämndens handlingar samt renhållning 1941 1973. Socialstyrelsens beslut 1973-09-1 I



ansökningar om dispens.570 Holmöns kommun hade sålunda haft svårigheter med 
att implementera en ny lagstiftning.

Två hälsovårdsfrågor som behandlades av nämnden i början av år 1960 gällde 
yttranden till statens institut för folkhälsan, dels om störande buller från en verk
stad, dels om dålig lukt till följd av att avloppsvatten från en fabrik rann i ett öp
pet dike. I det första fallet ansåg nämnden att bullret inte kunde vara något större 
problem om verkstaden och bostadshus på ett avstånd av 200 meter var normalt 
isolerade. I fall nummer två föreslog nämnden att avloppsledningen skulle läggas 
ned under mark på den sträcka på 500 meter där ledningen gick i närheten av bo
stadsbebyggelsen. Därutöver borde reningen av avloppsvattnet förbättras.58"

I juli 1963 gjorde länsläkaren tillsammans med länshälsovårdskonsultenten 
och hälsovårdsnämndens ordförande i Holmöns kommun inspektioner av skolan, 
renhållningen, affären och restaurangen Holmöns havsbad. Skolan och affären 
klarade sig utan anmärkningar. Däremot fick både renhållningen och Holmöns 
havsbad omfattande kritik. Kommunen hade ingen organiserad renhållning. Det 
hade istället uppstått två okontrollerade soptippar, varav den ena bara låg 100 
meter från kyrkan. Denna tipp gav ett oordnat intryck vid inspektionen. Länslä
karen framförde krav på att det anordnades en särskild avstjälpningsplats som 
måste stå under kommunal tillsyn och att denna placerades en bit från bebyggel
sen. På Holmöns havsbad var dels vattenförsörjningen otillräcklig, dels låg vat
tenbrunnen alldeles för nära avloppsanläggningen, varför det fanns klar risk för 
att drickvattnet blev förorenat. Mot bakgrund av det senare måste det omgående 
tas vattenprover och tillses att både vattentäkten och avloppet lades om inom en 
snar framtid.579 580 581 Då kritiken var allvarlig var det förvånande att frågorna inte togs 
upp till behandling i hälsovårdsnämnden/kommunalnämnden eller fullmäktige i 
nära anslutning till länsläkarens rapport.

Under 1968 beslöt fullmäktige att anlägga en soptipp, där länsläkaren hade 
varit delaktig vid projekteringen. Avsikten var att för tippens skötsel anställa en 
person under två timmar per vecka, som svarade för öppethållandet.582 Under 
1973 var utgifterna för driften av soptippen 2440 kronor.58’ Holmöns havsbad 
vidtog inte några åtgärder, varför länsläkaren vid en ny inspektion 1968 fann att 
vattenförsörjningen inte var av god kvalitet, varför vattnet måste kokas. Det hade 
även installerats vattentoaletter utan bygglov.584

579 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973, Hälso
vårdsnämndens handlingar samt renhållning 1941-1973, Framställning från Länsläkarorganisation- 
en i Västerbottens län Ang. kommunernas skyldighet att anställa hälsovårdsinspektör, 1972-10-17.

580 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1960-01-23, ij 2.
581 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1956-1973, Holm

öns havsbad 1956-1968, Länsläkarorganisationens rapport från inspektion i Holmöns landskom
mun 1963-07-23, daterad 1963-08-02.

582 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1968-08-29, § 3.
Umeå stadsarkiv. Holmöns kommun, Kommunalnämnden, i luvudbok 1973.

584 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1956-1973, Holm
öns havsbad 1956-1968, PM över begärd inspektion på Hölmön beträffande viss vattenförsörjning, 
länsläkarorganisationen i Västerbottens län, daterad 1968-07-09, och skrivelse från länshälsovårds- 
konsulenten vid länsläkarorganisationen, 1968-07-12.



Andra hälsovårds- och naturvårdsfrågor som kom upp under de senare åren 
som egen kommun var för det första frågan om köttbesiktning. Åren 1960 och 
1968 begärde fullmäktige befrielse från kravet på kommunal köttbesiktning.58' 
Ett annat dispensärende var kommunens ansökan 1971 till länsstyrelsen om be
frielse från bestämmelser om fastighetsrenhållning utöver den renhållning som 
redan skedde. Dispensen borde gälla fram till kommunsammanläggningen år 
1974. Både praktiska och ekonomiska skäl talade för att det inte var motiverat att 
varje kommun i blocket byggde upp en egen organisation för renhållningen som 
bara kunde bestå i två år/86 Av Umeå kommuns skrivelse i samma ärende fram
gick det att det inte förekom någon kommunal sophämtning i Holmöns kom
mun. 87 Länsstyrelsen beslöt i februari 1972 att bevilja Holmöns kommun dis
pensen. 88 För det tredje överklagade fullmäktige 1969/1970 länsstyrelsens be
slut om att göra Hölmön och Ängesön till naturvårdsområde. Motivet var att be
slutet innebar ingrepp i kommunens näringsliv, skogsbruk och fiske.584

Kommunens möjlighet att använda vitesföreläggande for att få privatpersoner 
eller företag att genomföra av kommunen begärda åtgärder användes sparsamt. I 
juni 1973, skedde det dock ett sådant vitesföreläggande i en avloppsfråga. Vitet 
sattes till 3000 kronor och personen fick 30 dagar på sig att utföra åtgärderna.v>" 
Fastighetsägaren tog ingen notis om vitet. utan när saken inspekterades fanns det 
bristfälliga avloppet kvar. Vid besiktningen deltog flera inspektörer från Umeå 
kommuns hälso- och miljövårdsnämnd. Holmöns kommun levde alltså upp till 
vad som sagts i ansökan om dispens från kravet på egen hälsovårdsinspektör. 
Hälsovårdsnämnden/kommunstyrelsen beslöt i november 1973 att överlämna 
ärendet till åklagarmyndigheten för ett eventuellt åtal/ ”

Utgifter och inkomster under perioden 1925-1973 framgår av följande tabell.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1960-09-24, ij 3. 
och 1968-10-26, $ 5.

I Jmeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i I lolmöns kommun 1971-10-30, tj 5. och Hol
möns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973. Hälsovårdsnämndens hand
lingar 1941 1973. Skrivelse Iran Holmöns kommun till I änsstyrelsen i Västerhottens län. Natur- 
värdssektionen. daterad 1971-12-23.

Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 19411973. Hälsovårdsnämndens 
handlingar 1941-1973. Skrivelse från Umeå kommun till Länsstyrelsen i Västerhottens län. Natur- 
vårdssektionen, daterad 1971-10-20.

■'** Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1941-1973, Hälso
vårdsnämndens handlingar 1941-1973, Länsstyrelsen i Västerbottens län. Planeringsavdelningen, 
Beslut. Dispens från kommunal renhållningsskyldighet. 1972-02-01.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-07-04. § 7, 
och 1969-12-22. § 8. samt Holmöns kommun. Kommunalfullmäktiges Bilagor 1955-1970, Kom
munfullmäktige 1971-1973: Remiss ang. L änsstyrelsens i Västerhottens län beslut 1969-12-05 av
seende naturvårds förordnanden på I lolmön och Ängesön. I lolmöns kommun, daterad 1970-02-1 1

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1972-10-31. § 2. och 1973- 
06-21. §4

'7I Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunsty relsen i Holmöns kommun 1973-1 1-18. ij 2.



Tabell 58 Holmöns landskommuns/kommuns utgifter och 
inkomster för hälsovården 1925-1973 (kronor)

År Utg. Ink. Netto År Utg. Ink. Netto
1925 1337 300 1037 1943 924 808 116
1930 1302 300 1002 1945 942 804 138
1935 1557 300 1257 1950 641 671 -30
1937 1583 423 1160 1955 683 600 83
1938 998 304 694 I960 382 720 -338
1939 712 300 412 1965 1402 1980 -578
1940 631 412 219 1970 1554 2100 -546
1941 5529 394 5135 1973 5703 3010 2693
1942 1766 807 959

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, 
Holmöns kommun. Kommunalfullmäktige, Finans-statistiker 1955-1968, Holmöns kommun, Kom
munalnämnden, Huvudbok 1925-1973 samt Kommunernas Finanser 1928-1959.

En samlad bedömning av kommunens hälsovårdarbete blir att det inte var omfat
tande efter det att huvudmannaskapet för barnmorskan och sjuksköterskan helt 
övergått till landstinget. De olika kraven på dispenser från krav i nationella re
gelverk enligt ovan kan tolkas som att kommunen inte var särskilt offensiv gäl
lande hälsovårds- och miljöfrågor, men även på att kommunens ekonomi inte 
hade några stora marginaler. Strax före kommunsammanläggningen 1974 intog 
kommunens hälsovårdsnämnd en mer hårdför attityd i ett hälsovårdsärende gäl
lande enskilt avlopp, men det skedde med bistånd av tjänstemän från Umeå 
kommun.

Byggnadsväsendet
Byggnadsnämnden valdes första gången av kommunalstämman i december 
1947, men ett nytt val fick göras i mars 1948. Enligt den nya byggnadsstadgan 
som hade utfärdats under 1947 skulle alla kommuner ha en byggnadsnämnd. Det 
fanns dock möjlighet att hos länsstyrelsen ansöka om att låta kommunalnämnden 
fungera som byggnadsnämnd, förutsatt att det varken fanns stadsplan, byggnads- 
plan eller utomplansbestämmelser fastställda inom kommunen. Holmöns kom
mun borde således ha haft möjlighet att låta kommunalnämnden vara byggnads
nämnd, men kommunalstämman valde ändå att utse en särskild byggnadsnämnd. 
I den av stämman 1947 valda byggnadsnämnden ingick det fyra ledamöter och 
fyra suppleanter.''2 Enligt byggnadsstadgan borde stämman emellertid bara ha 592

592 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1947-12-27, § 13, och 
SFS 1947:390.



valt två ledamöter och två suppleanter. Detta blev också stämmans nya beslut i 
mars 1948. Därutöver hade länsstyrelsen i uppgift att utse en ledamot.

Enligt protokol Isboken höll nämnden sitt första sammanträde den 11 april 
1948, och valde John Wikander ( 1899-1993) till ordförande och Tyko Brakander 
(1893-1963) till och vice ordförande.5" Det första beslutet om byggnadslov (för 
byggande av bostadshus) gavs till nämndens egen ordförande den 19 april 1948. 
Uppenbarligen ansåg han sig inte jävig, vilket han dock rimligen borde ha giort, 
även med dåtida mindre strikta regler om jäv.505 Under de få sammanträden, som 
finns dokumenterade med protokoll under perioden 1948 1954, tillämpade 
nämnden en generös praxis vid beslut om byggnadslov, rena avslag på ansök
ningar förekom inte.'

Organisationen med att stämman och senare kommunalfullmäktige valde två 
ledamöter och två suppleanter i byggnadsnämnden fanns kvar fram till I960."'7 
Då skedde det en förändring av byggnadsstadgan som innebar att alla landets 
primärkommuner måste ha en särskild byggnadsnämnd. Hela nämnden valdes av 
fullmäktige och antalet ledamöter skulle vara minst fem. Nyval av nämnden 
skulle ske i december I960."’* Holmöns fullmäktige följde emellertid inte stad
gans krav på nyval av nämnden vid föreskriven tidpunkt, utan först inför den nya 
mandatperiodens början vid årsskiftet 1963/1964. f ullmäktige valde då fem le
damöter och tre suppleanter samt ordförande och vice ordförande i nämnden.5’9 
Det betyder att I lolmöns kommun under tre år hade en byggnadsnämnd som inte 
var sammansatt enligt de krav som byggnadsstadgan ställde på kommunerna. 
Sammansättningen med fem ledamöter och tre suppleanter i byggnadsnämnden 
bestod också under de två sista mandatperioderna, 1968-1970 och 1971-1973.600

Byggnadsnämnden förde bara upp ett större ärende till beslut i fullmäktige 
under perioden fram till 1973. Det gällde antagandet av utomplansbestämmelser 
för hela Holmöns kommun, vilket skedde i maj 1965. Dessa bestämmelser hade 
inte upprättats av byggnadsnämnden, utan av en lantmätare. Byggnadsnämnden 
hade bara tillstyrkt att fullmäktige skulle anta lantmätarens förslag, vilket man 
också gjorde. Fullmäktige beslöt dessutom att uppdra åt byggnadsnämnden att 
hos länsstyrelsen begära att utomplansbestämmelserna skulle fastställas. Försla-

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1948-03-06, § 4. samt 
SFS 1947:390.

llmeå stadsarkiv: Protokoll byggnadsnämnden i Holmöns landskommun 1948-04-11, § I.
' ” llmeå stadsarkiv: Protokoll byggnadsnämnden i Holmöns landskommun 1948-04-19. tj I.
vl<’ Umeå stadsarkiv: Protokoll byggnadsnämnden i Holmöns landskommun 1948-1934.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1931-12-27. § 13, 
Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 19.33-12-27, $ 19, och 1939-12-28. tj 16. 

SFS 1959:611
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-12-27. §ij 13—

14.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-12-22. ijÿ 13- 
14, och Protokoll kommunfullmäktige i I lolmöns kommun 1970-12-03. §§ 24 23.



get hade anslagits på kommunens anslagstavla och kungjorts i två lokaltidningar, 
utan att några synpunkter hade inkommit.601

Under 1970 genomförde stadskansliet i Umeå stad en kartläggning av mark- 
och planfrågor i de fyra landskommuner som ingick i Umeå kommunblock, allt
så bl.a. Hölmön. Där framkom att Holmöns befolkning var koncentrerad till 
flolmöns by, att naturvårdslagens förbud mot byggnation gällde för betydande 
delar av kommunen och att det saknades byggnadsreglerande bestämmelser för 
övriga delar av kommunen. En byggnation av fritidshus på Hölmön ansågs kom
plicerad, då frågor som kommunikationerna med fastlandet och en eventuell ut
byggnad av vatten och avlopp först måste lösas.602

Under åren 1965-1973 sammanträdde byggnadsnämnden förhållandevis ofta, 
totalt 52 sammanträden, vilket innebär i genomsnitt 5,8 möten per år. Under 
1973 hölls det hela åtta sammanträden. Det stora flertalet ärenden gällde bygg
nadslov för fritidshus (sommarstugor) samt i viss uträckning för sjöbodar, uthus 
och garage. Byggnadslov för nya bostadshus var mycket sällsynta under denna 
period. I de fall som nämnden själv fick besluta blev det med fa undantag bifall 
till ansökningarna. Vid de tillfallen som avsåg dispens från strandskyddet till
styrkte nämnden nästan regelmässigt sådana dispenser, men här var det länssty
relsen som fattade de definitiva besluten. Sammantaget hade nämnden sålunda 
under denna tidsperiod en generös praxis vid lovgivningen.603 Ett skäl till att avs
lå ansökningar kunde vara att ett bifall hade medfört problem för det militära för
svaret på Hölmön. Vid sådana tillfällen förekom det att nämnden konsulterade 
lantmäteriet före beslut.604

Det finns främst två tänkbara förklaringar till att nämnden intog en generös 
inställning till att ge byggnadslov i olika sammanhang. För det första att nämn
den fick agera nästan helt självständigt i egenskap av lekmän utan att någon 
stadsarkitekt eller byggnadsinspektör/kommunalingenjör fanns närvarande och 
kunde driva en mer formalistisk och professionell inställning i tillståndsfrågorna. 
För det andra gjorde den fortlöpande folkminskningen på ön att nästan all bygg
nation var önskvärd, även om det bara gällde fritidshus.

Byggnadsnämndens ekonomiska resurser var starkt begränsade. Under de tre 
sista åren som Hölmön var egen kommun uppgick byggnadsnämndens årliga 
budget till 100 kronor. Eventuella insatser för den fysiska planeringen hade troli
gen fått ske med medel från budgetposten oförutsedda utgifter.605 Byggnads

601 Umeå stadsarkiv: Protokoll byggnadsnämnden i Holmöns landskommun 1965-03-26, §§ 2-3, 
och 1965-05-15, § 2, samt Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1965-05-22, § 
3.

602 IJmeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970, Kommunstyr
elsen Bilagor 1971-1973, Stadskansliet i Umeå stad. Mark- och plansituation i Holmsund, Hörne- 
fors, Sävaroch Hölmön, 1970-04-28.

603 Umeå stadsarkiv: Protokoll byggnadsnämnden i Holmöns landskommun/kommun 1965-1973.
604 Till exempel Umeå stadsarkiv: Protokoll byggnadsnämnden i Holmöns landskommun 1967-09- 

24, § 8.
605 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1970-10-25, § 2, Pro

tokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1971-10-29, § 2, och 1972-10-26, § 2, Protokoll 
kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1970-10-30, § 2, Protokoll kommunfullmäktige i 
Holmöns kommun 1971-10-30, § 2, och 1972-10-28, § 2.



nämnden lär anses ha haft en allmänt sett tämligen generös praxis i sin lovgiv
ning.

Polisväsendet
Det kommunala ansvaret tor polisväsendet låg hos kommunalnämnden. Det för
sta polisiära ärende som kommunalstämman behandlade var i oktober 1925. Då 
utsågs två personer som tillsammans med landsfiskalen i Sävars distrikt hade till 
uppgift att utreda indelningen i polisdistrikt inom landsfiskalsdistriktet.606 Enligt 
1925 års polislag var det inte självklart att varje kommun var eget polisdistrikt.607 
Redan i december 1925 fanns ett förslag från landsfiskalen och de två personer 
från Hölmön som stämman utsett om att Hölmön skulle få vara ett eget polisdi
strikt. Detta förslag tillstyrktes av kommunalstämman i december 1925.'’°* I de
cember 1930 lättade stämman beslut om polisväsendets organisation efter års
skiftet 1931/1932, då 1925 års polislag måste vara fullt genomförd på lokal nivå. 
Med tanke på den låga arbetsbelastningen for kommunens fjärdingsman beslöt 
stämman att bara inrätta en tjänst som extra fjärdingsman (polisman) med ett 
årsarvode på 200 kronor. Det var sålunda fråga om en deltidstjänst.609

År 1932 utfärdade länsstyrelsen instruktion for polispersonalen i Holmöns po
lisdistrikt. Instruktionen byggde på stämmans beslut i december 1930 om att di
striktet bara bemannades av en extra fjärdingsman. Denna måste vara minst 23 år 
gammal, men det fanns däremot ingen övre åldersgräns när personen måste avgå. 
Instruktionen varen genomgång av fjärdingsmannens åligganden.610

Fjärdingsmannens låga lön kom att leda till tvister mellan fjärdingsmannen 
och politikerna, med överklaganden till länsstyrelsen. Valet av fjärdingsman 
1932 skedde i enighet, då hemmansägaren Alfred Jonsson (1876-1961) fick för
nyat förtroende. Jonsson var även kommunalstämmans ordförande under perio
den 1925 I947.6" Enligt boken Svenska Polisen hade Jonsson haft befattningen 
som fjärdingsman sedan 1903. Han far hade dessförinnan varit fjärdingsman.612

När ny extra fjärdingsman skulle väljas i oktober 1936 aspirerade inte den dit- 
tillsvarande fjärdingsmannen Alfred Jonsson på att fa fortsätta, vilket kan ha be
rott på att han hade fyllt 60 år.61' Det fanns fyra sökande, varav tre boende inom 
kommunen och en bosatt i grannkommunen Bygdeå. Tre av de fyra sökande var

Umeå stadsarkiv Protokoll kommunalstämman i Ilolmöns landskommun 1925-10-18, § 4.
,M1 SFS 1925:170.
““ t imeä stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i I lolmöns landskommun 1925-12-13. tj 5.
fm Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1930-12-27, § 9.
' IJmeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970. Kommunstyrel

sen Bilagor 1971-1973, Länsstyrelsen i Västerbottens län resolution i fråga om utfärdande av in
struktion för polispersonalen i Hölmö polisdistrikt; Given Umeå i landskansliet 1932-01-13.

"M Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1932-04-16, tj 5, och 
1924—1947, samt Svensk kommunalförvaltning, l åra kommunala förtroendemän och tjänstemän. 
Västerbottens och Norrbottens län 1957 s 159.

612 Rulla över Sveriges Polis- och f/ärdingsmän 1929 s 324 och Svenska Polisen. Del H. 1933 s 940.
1,1 ’ Svensk kommunalförvaltning. Våra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens 

och Norrbottens län 1957 s 159.



arbetare, medan den fjärde var kommunalnämndens ordförande i Holmöns 
kommun, hemmansägaren Franz August Pettersson (1888-1954). Vid omröst
ningen fick Pettersson och arbetaren Frans Alfred Jonsson (1905-1980) vardera 
26 röster. Jonsson var son till avgående fjärdingsmannen, tillika stämmoordfö- 
randen, Alfred Jonsson och bror till senare ordföranden i fullmäktige och kom
munalnämnden, Hugo Jonsson. Striden stod alltså mellan kommunalnämndens 
ordförande och sonen till kommunalstämmans ordförande. Den tredje kandidaten 
från Hölmön, arbetaren Johan Albin Lundberg (1884-1974), fick sex röster, me
dan den sökande från Bygdeå fick en röst. Även Lundberg hade kommunalpoli
tiska uppdrag på Hölmön. I protokollet noterades det att en person hade deltagit i 
omröstningen trots att denne ännu inte var röstberättigad. Ordföranden fann 
Jonsson vald. Beslutet kom att överklagas/’14

Överklagandet i form av en resolution från länsstyrelsen behandlades av 
stämman i december 1936 och det beslöts att ärendet borde tas upp på nytt efter
som en icke röstberättigad person hade fått rösta och spelat en avgörande roll för 
utfallet av den jämna voteringen.61' I mars 1937 kom frågan om val av extra 
fjärdingsman upp till ny behandling. Vid en sluten omröstning fick Frans August 
Pettersson 46 röster, medan Frans Alfred Jonsson erhöll 32 röster. Det innebar 
att Pettersson blev vald till extra fjärdingsman, vid en ålder av 49 år.614 615 616 Han val
de därför att avgå som ordförande i kommunalnämnden i juni I937.617

På kommunalstämman i november 1941 behandlades en skrivelse från extra 
fjärdingsman Pettersson, där han begärde att hans årslön från 1942 skulle höjas 
till 500 kronor och därtill för 1941 ett dyrtidstillägg på 26 procent av den befint
liga årslönen. Stämman beslöt att höja årslönen för 1942 till 400 kronor och att 
utbetala ett dyrtidstillägg på 26 kronor för 1941.618 Beslutet överklagades dock 
och denna överklagan kom upp på stämman den 22 december 1941. Stämman 
ansåg att årslönen på 400 kronor var fullt tillräcklig för de arbetsuppgifter som 
den extra fjärdingsmannen hade att utföra. Dessutom hade beslutet fattats helt i 
laga ordning, varför besvären borde avslås.6'6 På stämman i mars 1942 tog 
stämman upp länsstyrelsens skrivelse i ärendet, med yrkande om att stämman 
skulle bifalla fjärdingsmannens lönekrav. Stämman beslöt att upphäva sitt tidiga
re beslut, varför fjärdingsmannen fick en årslön på 500 kronor under 1942 och 
ett dyrtidstillägg på 26 procent för 1941,620

1 oktober 1944 behandlade stämman en av fjärdingsmannen till länsstyrelsen 
framförd begäran om att retroaktivt från 1944 års början fa ett dyrtidstillägg (rör
ligt tillägg) på 150 kronor på sin lön samt en årlig telefonersättning på 50 kronor. 
Fjärdingsmannen var själv närvarande på stämman och motiverade sitt lönekrav

614 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1936-10-31, § 5, och 
Holmöns kommun, Kommunalnämnden Röstlängder 1916-1973, Röstlängd for val till riksdagens 
andra kammare ävensom kommunal röstlängd för 1 lolmöns kommun upprättade år 1936.

615 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1936-12-05, § 1.
616 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1937-03-27, § 2.
617 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1937-06-26, § 1.
618 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1941-11-01, § 2.
619 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1941-12-22, § 7.
620 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1942-03-14, § 5.



som tillfälligt och förorsakat av den ökade arbetsbelastning som flyktingström
men via ön gett honom. Under normala förhållanden var en årslön på 500 kronor 
tillräcklig. Stämman intog denna gång en välvillig attityd och beviljade fjär
dingsmannen en årlig telefonersättning på 50 kronor samt ett tillfälligt tillskott på 
150 kronor for 1944.' "1 * * * *

Nästa krav på en lönehöjning från den extra fjärdingsmannen kom upp på 
stämman i maj 1951. Kravet var en höjning av årslönen med 20 procent samt 
höjd telefonersättning. Stämman avslog begäran i båda fallen. Motiveringen var: 
"att ovannämnda befattning ej kan taga så stor tid i anspråk, med det ringa invå
narantalet som Ifolmöns kommun har”.622 Ännu en gång valde fjärdingsman Pet
tersson att överklaga stämmans beslut. Vid en stämma den 19 juni 1951 fattades 
beslut om fri tjänstetelefon enligt den lägsta abonnemangsavgiften, medan beslu
tet om avslag på kravet om löneförhöjning kvarstod.62’ I oktober 1951 behandla
de stämman fjärdingsmannens överklagan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen hade 
med stöd av polislagen framställt att kommunen borde rätta beslutet enligt fjär
dingsmannens krav. Efter votering med siffrorna sju mot fem vidhöll stämman 
sina avslag.624 Vid 1951 års sista stämma föredrogs en resolution från länsstyrel
sen om att fjärdingsmannen från år 1951 skulle ha en årslön på 600 kronor.625

År 1954 avled fjärdingsman Pettersson. Som ny polisman anställdes hem
mansägaren Rune Lundberg (f. 1924). Denna anställning gjordes inte av kom
munalstämman. Tillsättningen skedde formellt genom ett länsstyrelsebeslut i 
mars 1955.6-6 Fullmäktige behandlade lönefrågan för den nye poliskonstapeln 
första gången den 16 februari 1955. Fullmäktige beslöt att årslönen skulle vara 
700 kronor samt att han hade tillgång till tjänstetelefon.627 År 1958 begärde po
liskonstapeln att lönen skulle höjas med 300 kronor per år, men fullmäktige gick 
bara med på 100 kronor per år från 1959.628

År 1961 hade kommunens inflytande över avlöningen begränsats. Polisväsen
dets organisationsnämnd lämnade ett förslag till personalbudget för Holmöns po
lisdistrikt, där det liksom tidigare fanns en arvodesbefattning. Fullmäktige beslöt 
att tillstyrka detta förslag.629 Inför förstatligandet av polisen i vid årsskiftet 
1964/1965 valde fullmäktige i september 1964 ett ombud med ersättare som 
skulle vara med och välja polisnämnd i Umeå polisdistrikt.6’0 1 kommunalnämn
dens bilagor finns en skrivelse från riksrevisionsverket 1965 med siffror på hur 
stora belopp som kommunerna övergångsvis under fem år skulle utbetala till sta
ten för statsverkets utgifter för polisväsendet. Holmöns kommun skulle för 1965

1 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1944-10-14. § 2.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1951-05-01. § I 
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1951-06-19. § I.

I,:J Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1951-10-13. fj 8.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1951-12-27, § 18. 

IJmeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970. Kommunstyr
elsen Bilagor 1971-1973, Utdrag av protokoll, hållet inför länsstyrelsen i Västerbottens län å lands- 
kansliet i Umeå 1955-03-05.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1955-02-16. i) 2. 
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1958-10-25, ij 4. 
Unteå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1961-06-17. §5.
I Imeä stadsarkiv Protokoll kommunalfullmäktige i 1 lolmöns landskommun 1964-09-19. § 7.



betala 847 kronor. I jämförelse med andra kommuner var beloppet mycket lågt, 
men måste naturligtvis kopplas till Holmöns låga folkmängd.611

Från 1932 utgick statsbidrag till personalutgifterna, men bidraget täckte en
dast en mer begränsad del av utgifterna. Mellan kommunbildningen och 1942 
var ökningen av nettoutgifterna för polisväsendet tämligen blygsamma. Under 
kriget fick fjärdingsmannen en större arbetsbelastning till följd av flyktingar som 
passerade Hölmön under flykt från Finland. I kombination med dyrtidstilläggen 
under kriget medförde detta en nästan tredubblad nettoutgift på tre år. Efter kri
get sjönk nettoutgifterna, för att sedan stiga relativt blygsamt under 1950-talet. 
År 1960 låg nettoutgifterna för polisväsendet bara drygt 100 kronor högre än 
1944 och de totala nettoutgifterna låg under 1000 kronor per år. Detta måste ses 
som en modest utgiftsstegring. År 1964 uppgick nettoutgifterna till 1163 kronor. 
Holmöns kommun torde ha varit en av få kommuner som efter 1952 bara hade 
en deltidsanställd polis, vilket blev en billig lösning för kommunen.6 2 Utrust
ningen bestod i princip av en uniformsmössa med emblem och ett tjänsteva- 
pen.6” Efter förstatligandet 1965 fick inte ens Sävar behålla sin polisstation. 
Närmaste polisstation fanns i Umeå.6’4

Kommunens utgifter och inkomster för polisväsendet under åren 1925-1964 
framgår av tabellen nedan.

Tabell 59 Holmöns landskommuns utgifter och inkomster for 
polisväsendet 1925-1964 (kronor)

År Utg. Ink. Netto År Utg. Ink. Netto
1925 150 0 150 1950 569 125 444
1930 150 0 150 1955 889 145 744
1932 200 25 175 I960 984 238 746
1935 200 60 140 1961 1404 238 1166
1940 238 40 198 1962 938 296 642
1942 530 46 484 1963 941 229 712
1945 681 155 526 1964 1392 229 1163

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, 
Holmöns kommun, Kommunalfullmäktige, Finans-statistiker 1955-1964, Holmöns kommun. Kom
munalnämnden, Huvudbok 1925-1964, samt Kommunernas Finanser 1928-1948.

6.1 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1961-1965, Proto
koll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1961-1965, och Holmöns kommun. Kommu
nalnämnden Bilagor 1932-1970, Kommunstyrelsen Bilagor 1971-1973, Riksrevisionsverkets be
slut den 25 februari 1965 angående fastställandet av preliminära kommunbidrag i anledning av po
lisväsendets förstatligande m.m.

6.2 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, Hol
möns kommun. Kommunalfullmäktige, Finans-statistiker 1955-1964, Holmöns kommun. Kom
munalnämnden, Huvudbok 1925-1964, samt Kommunernas Finanser 1928-1948.

633 Intervju med Rune Lundberg 2008-08-10.
1134 Sveriges kommunkalender 1964/1965 s 172foch SOU 1979:6 s 340ff.



Polisens tekniska utrustning var minimal och anställningsvillkoren för polisman
nen kan svårligen betraktas som förmånliga. Detta kan dels förklaras av den 
mycket låga arbetsbelastningen, dels av att ingen av de tre personer som hade 
tjänsten under åren 1925 1964 hade polisutbildning. Arbetsuppgifterna bestod 
framförallt av skatteindrivning och öns siste poliskonstapel kunde vid en intervju 
bara erinra sig två rent polisiära ingripanden under hans 10 år på tjänsten/”' 

Slutsatsen är att llolmöns polisorganisation under tiden med kommunalt hu
vudmannaskap var väldigt billig, den kostade under 1000 kronor ännu strax före 
förstatligandet, och att den uppfyllde höga krav på lokal polisiär närvaro och till
gänglighet. Ett uttryck för att utgifterna för polisväsendet var låga var att enligt 
utgifts- och inkomststaten ior Nybro stad 1964 hade en extra poliskonstapel en 
årslön på 15 408 kronor/”'’ Den lägst avlönade ordinarie poliskonstapel i Kosta 
Polisförbund i Kronobergs län, som bestod av fyra kommuner, hade samma år en 
årslön på 14 988 kronor, exklusive beredskapsersättning.'” Jämförelserna visar 
att tjänstgöringsgraden för poliskonstapeln på Hölmön bara motsvarade en be
gränsad deltidstjänst. Att kommunala förtroendemän utsågs till fjärdingsmän har 
även Kjell Östberg funnit i sin kommunhistoriska forskning.'”1'

Brandförsvaret och totalförsvaret
Det första ärendet om brandförsvaret på stämman behandlades i december 1928 
då man valde en brandfogde och en suppleant för denne/”" Beslutet bör ha haft 
sin grund i 1914 års lag om förekommande släckning av skogseld/’40 I december 
1935 valdes skogsbrandfogde med ersättare foråren I936-I938/’41 Vid kommu
nalstämman i november 1935 behandlades en skrivelse från länsstyrelsen med 
uppmaning att bilda en frivillig brandkår på ön. Stämman beslöt att uppdra åt 
kommunalnämnden att hantera denna fråga på ett för kommunen lämpligt sätt/’42 
Kommunalnämnden vände sig i sin tur till länets brandkårsförbund för att ta för
slag på hur brandväsendet kunde organiseras.61’ Därefter återkom inte ärendet på 
nämndens möten förrän länsstyrelsen aktualiserade frågan på nytt 1939.

Intervju med Rune Lundberg 2008-08-10.
Nybro kommunarkiv: Stadsfullmäktiges i Nybro. Handlingar och protokoll 1963, Utgifts- och 

inkomststat 1964 s 37.
'"7 Nybro kommunarkiv: Styrelsens handlingar i Kosta Polisförbund 1963. förslag lill Utgifts- och 

inkomststat för år 1964.
'·'* Östberg 1996 s 145 f.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i I lolmöns landskommun 1928-12-27. § 3.
SFS 1914:281.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i 1 lolmöns landskommun 1935-12-27, ij 11.

I,,: Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i llolmöns landskommun 1935-11-02. § 6.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i l lolmöns landskommun 1935-12-05, § 4.



Vid stämman i mars 1939 antogs en skogsbrandordning för kommunen, vil
ken fastställdes av länsstyrelsen en dryg månad senare.644 Samtidigt valdes en 
(skogs-)brandfogde och en vice brandfogde, som var hemmansägare och därmed 
hade kunskaper om skogsfrågor.645 Åtgärden betingades av 1937 års lag om 
släckning av skogsbrand, som inte var betungande för kommunen.646

Vid kommunalstämman den 4 november 1939 behandlades en resolution från 
länsstyrelsen där kommunen anmodades att skyndsamt vidta åtgärder för att or
ganisera ett brandväsende. Stämman uppdrog åt en kommitté att utreda frågan 
och lämna förslag på en organisering.647 Länsstyrelsen hade enligt 1923 års 
brandstadga rätt att tvinga landskommuner att organisera ett brandförsvar om det 
fanns särskilt brandfarlig bebyggelse i kommunen.648 Redan vid stämman i de
cember 1939 redovisades ett förslag till organisering: ”Kommiterades förslag om 
brandväsendets ordnande föredrogs och godkändes av stämman och beslöts att 
brandväsendets angelägenheter skulle handhavas av kommunalnämnden samt att 
arvodet till brandfogde skulle utgå med 50 kronor för nästkommande år”.649 650 
Stämman beslöt att välja ny brandfogde.660 Vidare uppdrogs åt kommunal
nämnden att i samråd med brandfogden upprätta förslag till brandordning för 
kommunen enligt kommitténs förslag. Därutöver togs det beslut om inköp av 
brandredskap för högst 1055 kronor.651 Utifrån kommunens samlade utgiftsnivå 
var beloppet högt. Inköpsbesluten fattades av kommunalnämnden i början av 
1940 och gällde bl.a. brandsprutor, brandsegel och gasmasker.652

Förslaget till brandordning godkändes av stämman i mars 1940. Det gjordes 
en ändring av bestämmelserna om sotning, som innebar att fastighetsägarna hade 
rätt att på egen hand utföra sotning.65' Redan under processens gång, i april 
1940, utsåg kommunalnämnden medlemmar i en frivillig brandkår. Den bestod 
av sex brandmän och en vice brandchef. Vid samma tillfälle beslöt man att upp
föra ett spruthus (brandstation).654

Frågan om brandordning återkom på kommunalstämman i september 1940, då 
kommunalnämnden inkommit med ett reviderat förslag till brandordning, vilket 
godkändes av stämman. Kommunalnämnden ansåg att inköp av motorspruta och 
brandslang inte var befogat, då vattentillgången inte var tillräcklig för en motor

644 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4, och 
Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Länsstyrelsens i Västerbottens resolution i fråga om fastställande av skogsbrand
ordning för Holmöns socken; Given Umeå i landskansliet 1939-04-15.

645 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 5.
646 SFS 1937:222.
647 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-11-04, § 8.
648 SFS 1923:173.
649 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-12-27, §11.
650 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-12-27, § 12.
651 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-12-27, § 13.
652 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1940-01-05, § 5, och 

1940-03-01, §§ 3-4.
651 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1940-03-30, § 4.
654 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1940-04-25, §§ 3 4.



spruta och det blev för dyrt för kommunen att köpa in slang.6'' Ärendet togs upp 
på stämman i december 1940: "Angående av vederbörande föreslagna ändringar 
i förslaget till kommunens brandordning beslöt stämman att remittera ärendet till 
Brandstyrelsen som anmodas att inkomma med fullständigt förslag till stäm
man"/’'6 Det skedde på stämman i maj 1941, varvid stämman godkände försla
get.6' Processen med organiseringen av brandväsendet tog ungefär ett och ett 
halvt år, och merparten av tiden gick åt till att få fram en brandordning som läns
styrelsen var beredd att anta. Det är lite förvånande att Holmöns kommun fann 
sig i kraven på att organisera ett brandväsende.

I december 1942 valdes brandchef och vice brandchefsamt brandfogde och 
vice brandfogde, fill de två första befattningarna valdes två hemmansägare och 
kommunalpolitiker, Hugo Eriksson (1885-1964) och John Grubbström (1902- 
1962)/’" I januari 1943 beslöt kommunalnämnden att den frivilliga brandkåren 
måste anställas med kontrakt och tre månaders uppsägningstid. Nämnden an
ställde 12 brandmän. Alarmeringen skulle ske genom tre utplacerade signal
horn.6'1 Kommunens invånare fick information om vilka som ingick i brandkå
ren och hur alarmeringen gick till.660 En genomgång av brandmännens ålder vi
sar att medelåldern var hög. den var 51 år och den äldste var född 1882. Bara två 
var födda på 1900-talet.661 En förklaring kan ha varit att kriget pågick och att 
man strävade efter att ha brandmän som inte var värnpliktiga. Något som talar 
för detta är att minst en av de båda brandmän som var födda på 1900-talet var 
frikallad från värnplikt.662 I en skrivelse till brandstyrelsen i september 1945 an
mälde brandchefen att två av brandmännen borde bytas ut då de höll sig undan 
från brandkårens övningar.66’

i enlighet med 1944 års brandlag, som trätt i kraft 1945, godkände Holmöns 
stämma den 27 oktober 1945 en ny brandordning för kommunen. Denna hade 
upprättats av länsbrandinspektören. till stor del utifrån den normalbrandordning 
för landskommuner som hade utarbetats av riksbrandinspektören och som pubii-

' " Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1940-09-28, § 3, och . 
Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1940-07-22, § 2. och 1940-09-06, ij 4.

IJmcå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1940-12-28, § 9.
IJmcå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1941-05-19. ij I. och 

Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1941-02-07. ij 3, och 1941-05-09, ij I.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1942-12-21. tji) 12 och

13.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1943-01-16, § 1.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4, och 

Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973. Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Meddelande till allmänheten rörande brandväsendet i Holmöns kommun.

,'"1 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Röstlängder 1916-1973, Röstlängd 
lör val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röstlängd för Holmöns kommun upp
rättade är 1944.

Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden Röstlängder 1916-1973, Röstlängd 
lör val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röstlängd lör Holmöns kommun upp
rättade år 1952. Det är först i denna röstlängd som männens värnpliktsförhållanden finns angivna.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4. och 
Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973. Brandstyrelsens hand
lingar 19.39-1973, Brandchefens skrivelse till brandslyreisen i I lolmöns kommun 1945-09-23.



cerats i Statens Offentliga Utredningar.664 På en punkt gjorde stämman en änd
ring i förslaget från länsbrandinspektören. Den motorspruta som enligt läns- 
brandinspektören måste ingå bland kommunens brandmaterial ersattes nämligen 
av kommunens handsprutor. Motivet var: ”befarade svårigheter att vid eldsvåda 
förse motorsprutan med jämn tillgång på vatten”.66" I en skrivelse i november 
1945 framförde länsstyrelsen att brandordningen inte kunde fastställas i enlighet 
med stämmans beslut. Stämman beslöt den 30 mars 1946 att inköpa en motor
spruta med en kapacitet på 900 liter per minut samt 500 meter slang för att upp
fylla brandordningens krav. Något beslut om att godkänna brandordningen i re
viderat skick fattades inte av stämman, även om andemeningen var sådan.666 In
köpen finansierades delvis med statsbidrag från civilforsvarsstyrelsen.667 Kom
munalnämnden beslöt i mars 1946 att skicka brandchefen på en 14 dagars kurs 
vid Umeå brandkår.668

Länsstyrelsen uppfattade det som att stämman hade antagit ändringarna och 
fastställde den 16 maj 1946 Holmöns brandordning. Enligt brandordningen hade 
kommunen utöver brandchef och vice brandchef en borgarbrandkår (deltidsan
ställd personal) på minst 10 man, varav 2 förmän, samt en reservbrandstyrka på 
10 man för bygdebrandförsvaret och 25 man för skogsbrandförsvaret. Den an
ställda styrkan bestod av minst 14 man, medan den med tjänsteplikt uttagna styr
kan var på 35 man. Brandordningen fastslog att kommunalnämnden fungerade 
som brandstyrelse.669 Staten spelade genom länsstyrelsen en viktig roll för kom
munens genomförande av föreskrifterna i brandlagen och brandstadgan. Dessut
om skedde genomförandet i god tid före år 1947, då det skulle vara klart.67" 
Länsstyrelsens invändningar får anses ha varit av betydelse för brandförsvarets 
kvalitet. Att riksbrandinspektören på Kungl. Maj:ts uppdrag tagit fram normal
brandordningar och att länsbrandinspektören dessutom hade upprättat brandord
ningen måste uppenbart ha underlättat implementeringen av den nya lagen och 
stadgan.

I oktober 1946 beslöt stämman att brandkårens personal skulle få en krona i 
timmen vid brandövningar.671 År 1957 höjdes timersättningen vid övningar till 
2,75 kronor.672 Även om brandkåren fick bättre utrustning fanns det 1950 uppen
barligen svårigheter med alarmeringen. Vid branden på Holmöns salteri, som 
skedde nattetid, fick brandchefen åka runt och buda merparten av brandpersona

“4 SOU 1945:19.
665 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1945-10-27, § 3.
666 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1946-03-27, § 4.
667 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4, och 

Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Kungl. Civilförsvarsstyrelsens skrivelse 1946-08-29 och Protokoll, fört vid 
Kungl. Civilförsvarsstyrelsens sammanträden 1946-08-23 och 1946-12-07.

“8 Unteä stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1946-03-14. § 2.
669 Riksarkivet, Arninge: Statens brandinspektions arkiv: Brandordningar, serie 2, F IX b, volym 65, 

Brandordning för Holmöns kommun, av länsstyrelsen fastställd 1946-05-16.
670 SFS 1944:522.
f’71 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1946-10-26, § 3.
972 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-10-26. Sj 3.



len personligen, då de flesta brandmän saknade telefon.67' Detta nämns dock inte 
i brandchefens årsrapport forår l()50.67t

År 1959 skedde ett skifte på posten som brandchef, då Bengt Jonsson (1909- 
1985) utsågs till brandchef på fyra år, medan John Wikander (1899-1993) blev 
vice brandchef. Jonsson hade under 1959 gått en brandchefskurs. Båda var aktiva 
i politiken.675 I övrigt skedde det små förändringar av brandförsvaret under 1950- 
talet. År I960 bestod brandkåren av brandchef, vice brandchef och 10 brandmän. 
Det fanns även 10 reservbrandmän. Utrustningen var i huvudsak densamma som 
i slutet av 1940. Dock fanns det nu tyfon för alarmeringen.676

I anslutning till den nya brandlagens och brandstadgans tillkomst 1962 fram
förde länsbrandinspektören synpunkter på brandförsvarets standard på Hölmön. 
När frågan behandlades av kommunalnämnden i oktober 1962 delade kommu
nens brandchef länsbrandinspektörens synpunkt om att kommunens brandförsvar 
behövde ett fordon (brandbil) och att alarmeringsutrustningen måste komplette
ras. Kommunalnämnden lämnade följande yttrande: "beträffande utrycknings
fordonet kan ej anses att kostnaderna för hållandet av ett sådant står i proportion 
till kommunens ekonomiska bärkraft. Beträffande alarmeringsanordningen be
slöts att uppdrag åt brandchefen att utreda frågan om komplettering därav".677

I sitt svar till länsstyrelsen menade länsbrandinspektören att inköp av ett be
gagnat fordon kunde vara ett alternativ för att sänka utgifterna. Om det inte köp
tes något fordon var det nödvändigt att ordna så att brandkårens materiel kunde 
transporteras efter traktor. Då kommunalnämnden gett brandchefen i uppdrag att 
utreda alarmeringen hade länsbrandinspektören inga synpunkter i denna fråga.678 
Frågan återkom i kommunalnämnden i november 1963. Länsbrandinspektören 
och länsstyrelsen hade begärt att kommunen vidtog åtgärder gällande brandför
svaret. Nämnden beslöt att ordföranden och brandchefen tog kontakt med läns
brandinspektören för att få större klarhet i vad kommunen måste göra.679

i enlighet med den nya brandlagen och den likaledes nya brandstadgan, vilka 
hade tillkommit 1962, beslöt fullmäktige den 22 december 1964 efter förslag 
från kommunalnämnden att godkänna en ny brandordning för kommunen och

Jonsson 1989 s 55f
ft1J Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06. § 4, ocli 

Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973. Rapport till Brandstyrelsen är 1950. daterad 1950 [19511-01-02.

67' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1959-03-21, § 1. och 
1959-10-30, i)4. Holmöns kommun. Kommunalnämnden Röstlängder 1916-1973, Röstlängd för 
val till riksdagens andra kammare ävensom kommunal röstlängd for Holmöns kommun upprättade 
år 1953. samt Svensk kommunalförvaltning, lära kommunala förtroendemän och tjänstemän. Väst
erbottens och Norrbottens län 1957 s 159f.

"7" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06. § 4. och 
Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973. Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Årsberättelse för brandförsvaret är I960, Holmöns kommun, 1961-02-27.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1962-10-27, ij 7.
',7S Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06. $ 4. och 

Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973. Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Länsbrandinspektörens skrivelse till länsstyrelsen angående rapportsvar från 
Hölmön, 1963-01-04.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1963-11-17. § 2.



begära hos länsstyrelsen att brandordningen skulle fastställas.680 Den föreskrev 
att kommunens brandstyrka svarade för all brandsläckning inom kommunen. 
Brandstyrkan bestod av brandchef, vice brandchef, minst tre brandförmän och 
sex brandmän, totalt 11 personer, som alla var deltidsanställda. Därutöver måste 
det finnas 15 personer i brandvärn. I kommunen fanns en brandstation och vid 
den måste det finnas ett brandbefäl och två brandmän ständigt beredda till ut
ryckning inom sju minuter elter larm.681 Under 1964/1965 tog Umeå brandkårs 
larmcentral över alarmeringen av Holmöns brandkår. Holmöns kommun fick in
köpa ny utrustning, varför utgifterna för år 1964 blev 7987 kronor.682

Länsstyrelsen fastställde emellertid inte brandordningen enligt det beslut som 
fullmäktige fattat. Invändningarna gällde bestämmelserna om sotningsfristerna. 
På förslag av brandstyrelsen beslöt fullmäktige den 22 maj 1965 att anta ett revi
derat förslag till ny brandordning, där sotningsfristerna följde länsstyrelsens på
bud.68’ Därefter fastställde länsstyrelsen brandordningen den 28 september 
1965.684 Här har vi ett exempel på den långtgående statliga styrningen av kom
munernas brandförsvar. Även denna gång lyckades Holmöns kommun att införa 
det nya regelverket på utsatt tid. Brandstadgan angav att brandordningarna måste 
vara klara 1965.68' Med anledning av den nya brandordningen utsåg kommunal
nämnden 1966 Jonsson och Wikander till brandchef och vice brandchef. Brand
synen skulle utföras av skorstensfejaren, Allan Viklund (1914-1984), som även 
han var aktiv kommunalpolitiker.686

En genomgång av brandinspektionens arkiv av brandordningar enligt 1962 års 
brandlag och brandstadga visar att brandinspektionen och länsstyrelserna i tre 
fall godtog att kommuner bara hade brandvärn utan beredskap.687 På grundval av 
detta hade det inte varit orimligt att även Holmöns kommun hade fått tillstånd att 
bara ha brandvärn.

680 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-12-22, § 3, 
och Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1964-12-05, 2.

681 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4, och 
Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973, Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Brandordning för Holmöns kommun, fastställd 1965-09-28.

1782 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4, och 
Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Uppgift om brandförsvaret år 1964 i Holmöns kommun, Skrivelse från Holmöns 
kommun till Telestationen i Umeå med beställning av utrustning för fjärral armering av Holmöns 
brandkår, från Umeå stads brandkårs ac, Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Div. Handlingar 
1956-1973, Överenskommelse mellan Televerket och Holmöns kommun 1964-02-20/1964-02-13.

682 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1965-05-22, § 2,
och Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1965-05-02, tj 2.

684 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4, och 
Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Resolution från l.änsstyrelsen i Västerbottens län om fastställande av Brandord
ning för Holmöns kommun 1965-09-28, samt Brandordning för Holmöns kommun. 1965-09-28.

685 SFS 1962:91.
686 Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1966-03-07, § 2.
687 Riksarkivet, Arninge: Statens brandinspektions arkiv: Brandordningar, serie 2, F IX b, volym 

67, Brandordning för Junosuanso landskommun 1965, Brandordning för Karesuando landskommun 
1965 och Brandordning för Tärendö landskommun 1966, alla belägna i Norrbottens län



Av kommunens årsrapport for brandförsvaret under 1965 framgick att den i 
brandordningen angivna beredskapen inte upprätthölls fullt ut. Där redovisas en 
utryckningsstyrka på ett befäl och en brandman, som kunde rycka ut inom 10 
minuter.688 I årsrapporten för år 1967 redovisas inget om beredskapen.'’8 ’ Att det 
ändå var aktuellt för Holmöns brandkår att upprätthålla beredskap framgår av 
fullmäktiges protokoll 1968. I februari 1968 beslöt fullmäktige att: ’"uppdraga åt 
brandstyrelsen att göra utredning angående kommunens brandvärn samt arvodes- 
frågan för brandberedskapen”.'’ " Ärendet kom upp på fullmäktige i mars 1968. 
Fullmäktige beslöt att betala ersättning på sex kronor per dygn för varje man i 
beredskap. Kommunalnämnden beslöt att brandchefen från 1968 skulle ha ett 
årsarvode på 400 kronor. ’ ’’ Att hålla tre man i ständig beredskap med en dygns- 
ersättning på sex kronor innebar, exklusive lönebikostnader. utgifter på 6570 
kronor. Enligt kommunförbundets beräkningar, baserade på kollektivavtal, med
förde en beredskap på tre man för 1969 personalutgifter på 35 000 kronor.''’ 

Brandkåren fortsatte att hålla beredskap efter 1968. För 1972 finns en vaktlis- 
ta som anger att ett befäl och två brandmän måste finnas i beredskap med en an- 
spänningstid på sju minuter. Det var I I man som delade på beredskapen.69’ Även 
den kartläggning av brandförsvaret som skedde i Umeåblocket 1972 anger att det 
upprätthölls beredskap enligt brandordningen.694 Personalen hade en hög medel
ålder, 52 år. Brandchefen och tre brandmän var över 60 år.6'” Hela 10 av 12 med
lemmar i brandkåren hade kommunala förtroendeuppdrag.696

Riksarkivet, Arninge: Statens brandinspektions arkiv: Brandordningar, serie 2. F IX b. volym 
65, Uppgift otn brandförsvaret år 1965, Holmöns kommun.

,m Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, ij 4, och 
Holmöns kommun, Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973, Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, l Ippgift om brandförsvaret år 1967. Holmöns kommun, daterad 1968-03-02.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-02-03, § 9. 
r'’'1 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-03-16. ij 10.

och Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1968-03-14, § 2.
"i: Riksarkivet. Arninge. Statens brandinspektions arkiv: Brandordningar, serie 2, I IX b. volym

65. Svenska kommunförbundet, Utredningsrapport. Brandförsvaret i Åseleblocket, 1969-05-05, s 9
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4. och 

Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973. Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Vaktlista för brandkåren i I lolmön 1972.

'" Umeå stadsarkiv: Protokoll samarbetsnämnden i Umeå kommunblock 1973-05-03. 23 och
25. Samarbetsnämndens i Umeå kommunblocks handlingar. Utredning om Umeå nya kommun. 
Brandväsen, kapitel 5. Bilaga I och 3.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06. § 4. och 
Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Diverse Handlingar 1926-1973. Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Uppgift över personal i borgarbrandkåren i I lolmöns kommun, och Vaktlista för 
brandkåren i Hölmön 1972, samt Kommunalnämnden Holmöns kommun, röstlängder 1916-1973, 
Allmän röstlängd för val till riksdagen samt kommunal röstlängd för Holmöns valdistrikt upprätta
de är 1970.

""" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1970-1973.



Brandförsvarets årsrapporter för åren 1967-1971 visar att det inte fanns någon 
vice brandchef i kommunen, varför brandordningen inte följdes på denna punkt. 
Vidare redovisas inte någon utryckning under den aktuella femårsperioden.697

Under 1968 1969 gjorde kommunen omfattande investeringar i utrustning till 
brandförsvaret. I mars 1968 beslöt kommunalnämnden att inköpa en pump för en 
kostnad av 2000 kronor.698 Ett halvår senare meddelades att motorsprutan inte 
lönade sig att reparera, varför nämnden beslöt att köpa en ny.6 *"’ I staten för 1969 
var brandförsvarsutgifterna 19 000 kronor. "" Därefter beslöt kommunalnämnden 
att inköpa en bärbar motorspruta till ett pris av 2720 kronor och en bogserbar 
motorspruta som kostade 10 215 kronor, tillsammans 12 935 kronor.701 702

I april 1972 beslöt fullmäktige att förnya avtalet med Umeå kommun om att 
Umeås larmcentral skulle sköta alarmeringen av Holmöns brandkår.707 För 1972 
betalade de kommuner som var anslutna till centralen en avgift som motsvarade 
en krona per invånare. Holmöns utgifter för alarmering understeg 200 kronor.703

Under 1960-talet hade utgifterna för brandförsvaret stigit snabbt. År 1963 var 
utgifterna 1223 kronor.704 I de följande staterna skedde höjningar av anslaget en
ligt följande: 3000 kronor 1964, 6000 kronor 1967 samt 10 000 kronor 1973.705 
År 1972 gjorde kommunförbundets avdelning i Västerbottens län en jämförelse 
mellan brandförsvarskostnaderna i länets kommuner under år 1971. Holmöns 
nettokostnad under 1971 var 7900 kronor, vilket innebar en kostnad per invånare 
på 45,14 kronor. Av de övriga 22 kommunerna i länet hade 15 högre kostnader 
per invånare än Hölmön, medan sju hade lägre kostnader. Den högsta kostnaden 
per invånare fanns i Fredrika, med 82,04 kronor. Fredrika var till folkmängden 
den nästa minsta kommunen. Den lägsta kostnaden per invånare hade Skellefteå 
kommun med 35,45 kronor. Holmöns kommun var ensam i länet om att redovisa 
noll utryckningar under 1971.706

6,7 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4, och 
Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Uppgift om brandförsvaret i Holmöns kommun: år 1967-1971.

698 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1968-03-14, § 4.
699 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1968-08-29, ij 4.
7011 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1968-10-18, § 2, och 

Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-10-26, § 3.
7111 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1968-11-23, § 4.
702 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1972-04-15, § 5.
7"' Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, 

Brandstyrelsens handlingar 1939-1973. Avtal om anslutning till brandalarmeringscentral (fjärr-ac), 
undertecknat av Umeå kommun 1972-03-07 och av Holmöns kommun 1972-04-24, Skrivelser från 
kommunkansliet i Umeå kommun till kommunstyrelsen i Holmöns kommun, daterade 1971-11-02 
och 1972-03-07, samt Utdrag ur Protokoll kommunfullmäktige i Umeå kommun 1971-i 1-22.

701 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Huvudbok 1925-1967.
705 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Utgifts- och inkomststater 1926— 

1973, Kommunalnämndens utgifts- och inkomststater 1964—1968 och Kommunalnämnden, Hol
möns kommun, Huvudbok 1965-1973.

706 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973,
Brandstyrelsens handlingar 1939-1973, Svenska kommunförbundet, Västerbottens länsavdelning, 
Skrivelse 1972-09-28.



Kartläggningen av brandförsvaret inom Umeåblocket under 1972 visade att 
det fanns stora skillnader mellan Holmöns brandförsvar och brandförsvaret i 
Holmsunds, Hömefors och Sävars kommuner. Skillnader fanns bäde bland per
sonella och materiella resurser. Utöver att Hölmön saknade fordon var kommu
nen ensam om att inte ha utrustning för rökdykning och dessutom var innehavet 
av slang klart begränsat i jämförelse med de övriga kommunerna. "

Utvecklingen av kommunens utgifter för brandförsvaret under perioden 1940- 
1973 framgår av tabellen nedan.

Tabell 60 Utvecklingen av brandförsvarets utgifter i Holmöns 

landskomniun/kommun 1940-1973 (kronor)

Λι Utgifter Inkomster Nettoutgiftcr

Drift Kapital 1) Totala

1940 124 937 1061 500 561
1945 306 105 41 1 0 411
1947 437 2631 3068 2065 1003
1948 554 1620 2174 434 1740

1950 950 902 1852 1 103 749
1955 881 0 881 69 812
I960 994 0 994 190 804
1964 2605 5198 7803 0 7803
1965 1771 0 1771 0 1771
1966 4284 0 4284 0 4284
1967 4723 0 4723 0 4723
1968 8616 0 8616 0 8616
1969 4477 13 682 18 159 0 18 159

1970 8851 0 8851 0 8851
1971 8186 0 8186 0 8186
1972 8303 0 8303 0 8303
1973 19 839 0 19 839 0 19 839

I ) = Till kapitalutgifter räknas före 1955 anskaffning och underhåll av fastighet samt anskaffning och 
underhall av inventarier.

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954. 
Holmöns kommun. Kommunalfullmäktige. Finans-statistiker 1955-1968, Holmöns kommun. Kom
munalnämnden, Huvudbok 1940-1973. Holmöns kommun, samt Holmöns kommun. Kommunal
nämnden. Kassaböcker 1963 1973.

Tillkomsten av den första brandordningen 1940/1941, som länsstyrelsen drev 
fram före införandet av 1944 års brandlag, och de båda brandordningarna 1946 
och 1965 implementeredes till följd av nya regelverk. Kommunen tog inga initia-

" Umeå stadsarkiv: Protokoll samarbetsnämnden i Umeå kommunblock 1973-05-03, §§ 23 och 
25. Med hilagda handlingar. Utredning om llmeå nya kommun. Brandväsen, kapitel 5. Bilaga 1-8.



tiv för organiseringen av brandförsvaret. Lånsbrandinspektoren hade i början av 
1960-talet kritiska synpunkter på avsaknaden av brandbil och den otillräckliga 
alarmeringsutrustningen. Slutsatsen blir att brandförsvaret trots allt höll en god
tagbar servicenivå, inte minst att det fanns en ständig beredskap. Dessutom hade 
kåren en bogserbar motorspruta och övrig utrustning, som delvis förnyades i slu
tet av 1960-talet. En brist var att kåren saknade brandbil, vilket var mycket ovan
ligt för de kommuner som hade ett eget brandförsvar i början av 1970-talet.

Kommunens medverkan i totalförsvaret var föga förvånande mest intensiv 
under andra världskriget, åren 1939 -1945. Till dessa verksamheter utgick stats
bidrag, varför nettoutgifterna inte blev så betungande. När Hölmön blev egen 
kommun 1925 fanns det krav på att kommunerna måste ha en hästuttagnings- 
nämnd. En sådan nämnd valdes av stämman 1925.708 Nämnden valdes sista 
gången 1931. År 1934 förändrades regelverket, varvid kommunerna inte längre 
behövde ha hästuttagningsnämnd.7"9 Kravet på hästuttagningsnämnd återkom 
1942.719 Stämman valde därför i december 1942 fyra ledamöter och fyra supple
anter. 1 juni 1943 utsågs ordförande och vice ordförande.'11

Sedan dröjde det till december 1952 innan valet av hästuttagningsnämnd åter 
behandlades av stämman. Det beslöts då att kommunalnämnden skulle fungera 
som kommunens hästuttagningsnämnd. 17 Denna organisationsform bestod så 
länge som Hölmön var egen kommun. '1’ Detta var en kommunal praxis som inte 
var förenlig med lagstiftningen, vilken krävde en särskild nämnd. Nämnden skul
le ha tre eller fem ledamöter, som måste ha ingående kunskaper om beståndet av 
hästar (och traktorer, åren 1953-1963) i kommunen. 14 En särskild omständighet 
för Holmöns kommun var att merparten av ledamöterna och suppleanterna i 
kommunalnämnden var lantbrukare med kunskaper om beståndet av hästar och 
traktorer i kommunen. 17 Kommunalnämnden ignorerade inte sin uppgift som ut- 
tagningsnämnd, utan protokollen innehåller ärenden som nämnden behandlade 
som uttagningsnämnd.711 712 713 714 715 716’ Det fanns en ordentlig dokumentation av hästbeståndet 
i kommunen utifrån det militära uttagningsperspektivet.717

Det första organ som inrättades under andra världskriget var kristidsnämnden, 
med två ledamöter och en suppleant. Dessa valdes i november 1939. Regelverket

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1925-06-14, § 3.
™ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1927-12-17, § 10, och 

1931 -12-29, § 9. samt SFS 1934:84.
710 SFS 1942:832.
711 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1942-12-21, § 14, och 

1943-06-14, §2.
712 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1952-12-27, § 9.
713 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1953-1954 och Proto

koll kommunal-/kommunfullmäktige i Holmöns landskommun/kommun 1955-1973.
714 SFS 1942:832, SFS 1953:673 och SFS 1963:110.
715 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1953-1954 och Proto

koll kommunal-/kommunfullmäktige i Holmöns landskommun/kommun 1955-1973.
716 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1955-11-16, § 4, 

1956-11 -18, § 2, 1959-05-23, § 2, och 1959-11 -21, § 2.
717 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1956-1973, Upp

gifter från hästägare 1956-1969.



föreskrev att det skulle finnas en separat nämnd.718 När kristidsnämnden valdes 
för en ny period i december 1940 hade den utökats till två ledamöter och två 
suppleanter. 11 Kommunen behöll nämnden så länge som lagen krävde. Stämman 
begärde i oktober 1949 att länsstyrelsen skulle medge att kristidsfrågorna över
gick till kommunalnämnden.7 " Begäran beviljades i december 1949. 1 Den 
största utgiften var ordforandearvodet. För 1943 uppgick det till 960 kronor och 
senare 900 kronor. ,2: Fjärdingsmannen Franz Pettersson var ordförande.72’

År 1940 engagerades landets kommuner för att administrera familjebidrag till 
värnpliktiga. Det fanns inget krav på att det måste inrättas en särskild nämnd, 
utan kommunalnämnden kunde fungera som familjebidragsnämnd. Fiolmöns 
kommun valde ändå att inrätta en särskild nämnd genom beslut av stämman den 
21 april 1940. Nämnden bestod av fem ledamöter och fem suppleanter, där ord
förande och vice ordförande valdes av stämman.724 Hölmön hade kvar en separat 
familjebidragsnämnd ända fram till kommunen upphörde 1973.725

Stämman beslöt i december 1941 att kommunalnämnden skulle vara inkvarte- 
ringsnämnd i händelse av att det blev nödvändigt att inkvartera personer vid ut
rymning till följd av krigshändelser eller motsvarande.726 Denna funktion över
gick från och med år 1945 till den nyinrättade civilförsvarsnämnden.

År 1944 tillkom en civiltorsvarslag som krävde att kommuner med minst 
3000 invånare måste ha en särskild civilförsvarsnämnd, medan kommuner med 
under 3000 invånare kunde låta kommunalnämnden vara civilförsvarsnämnd. 
Holmöns kommun valde att inrätta en särskild civilförsvarsnämnd från och med 
1945 och behöll den till årsskiftet 1959/1960. Därefter övergick ansvaret till 
kommunalnämnden. De ärenden som togs upp gällde organisationsplaner för 
Umeå civilförsvarsområde, som kommunen lick på remiss. Kommunen hade säl-

7IK Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-11-04, 5 6.
|l' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1940-12-28, 5 4.

’2" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1949-10-22, ij 4.
721 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1941-1973, Civil - 

försvarsnämnden. Kristidsstyrelsen 1941-1973, Utdrag ur protokoll, hallet inför länsstyrelsen i 
Västerbottens lån å landskansliet i Umeå 1949-12-06.

Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Utgifts- och inkomststater 1926- 
1973, l örslag till utgifts- och inkomststat för kristidsnämnden i Holmöns landskommun, daterad 
1942-09-26, Protokoll kristidsnämnden i Holmöns landskommun 1943-09-27. och 1944-09-19, 5 I.

Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1941-1973, Civil
försvarsnämnden. Kristidsstyrelsen 1941 1973. Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med 
Västerbottens läns västra kristidsstyrelse i Umeå 1946-12-16, 5 307. VästerboUens-Kuriren 1945- 
12-21 och Västerbottens Folkblad 1945-12-21.

21 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1940-04-21, 2-3.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1940-12-28. § 5. 1943- 

12-27. 5 II. 1947-12-27. 5 12, och 1951-12-27, § I I, Protokoll kommunalfullmäktige/kommun
fullmäktige i Holmöns landskommun/kommun 1955-12-27. 5 26, 1959-12-28, § 20, 1963-12-27, § 
17. 1967-12-22, tj 17. och 1970-12-05, § 22.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1941-12-22. tj 5. och 
1942-12-21, tj II.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1944-12-23, tj 4, 
1948-12-27. tj 12, 1952-12-27. tj 4. och Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 
1955-12-27, tj2l.



lan några invändningar mot dessa.7:8 Kommunens bruttoutgifter för ändamål re
laterade till totalförsvaret var inte alls obetydliga under andra världskriget. De 
högsta bruttoutgiftema uppkom 1944, med över 10 000 kronor. Huvuddelen av 
utgifterna finansierades genom statsbidrag. Statsbidragen täckte en hög andel av 
utgifterna för familjebidrag, medan kostnadstäckningen för kristidsnämndens 
verksamhet inte var lika hög. Utgifterna för familjebidrag reducerades snabbt 
ned till en låg nivå i anslutning till krigsslutet. Utgifterna för kristidsnämnden låg 
däremot kvar på en hög nivå fram till 1949.

Den ekonomiska omfattningen av kristidsnämndens och familjebidrags- 
nämndens verksamheter under perioden 1938-1950 framgår av tabellen nedan.

Tabell 61 Holmöns landskommuns utgifter oeh inkomster för kristids
nämnden oeh familjebidragsnämnden 1938-1951 (kronor)

År Verksamhetsområde Totalt

Kristidsnämnd Familjebidragsnämnd

U I NU l! 1 NU II 1 NU

1938 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1939 38 0 38 0 0 0 38 0 38
1940 345 0 345 5875 5778 97 6220 5778 442
1941 970 0 970 6243 5832 41 1 7213 5832 1381
1942 1710 322 1388 6095 5687 408 7805 6009 1796
1943 2325 677 1648 6491 6298 193 8816 6975 1841
1944 2602 742 I860 7768 7585 183 10369 8327 2042
1945 1477 976 501 1746 1696 50 3223 2672 551
1946 1320 394 926 0 0 0 1320 394 926
1947 1450 397 1053 0 0 0 1450 397 1053
1948 1484 406 1078 98 95 3 1)1582 501 1)1081
1949 1359 434 925 0 0 0 2) 1359 434 2) 925
1950 171 302 -131 0 0 0 171 302 -131
1951 165 0 165 340 253 87 505 253 252

U = Utgifter, i = Inkomster. NU = Nettoutgifter.

1) = Därutöver 260 kronor i utgifter för civilförsvaret, vilket gav totala nettoutgifter på 1341 kronor.
2) = Därutöver 80 kronor i utgifter för civilförsvaret, vilket gav totala nettoutgifter på 1005 kronor.

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman, Finans-statistiker 1938-1951, och 
Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Huvudbok 1938-1951.

Under åren 1952 1973 var kommunens utgifter för uppgifter med anknytning till 
totalförsvaret i regel låga. Trots de blygsamma utgifterna hade kommunen fram 728

728 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1953-07-26. § 3, och 
Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1961-06-17. § 4, 1962-12-22, § 6, och 
1965-10-23, §4.



till I960 två organ, familjebidragsnämnden och civilförsvarsnämnden. Åren 
1960 1973 var familjehidragsnämnden enda organ för totalförsvarsuppgifter. 

I luvuddelen av ansvaret låg hos kommunalnämnden/kommunstyrelsen.
Utgifter, inkomster och nettoutgifter framgår av nedanstående tabell.

Tabell 62 Holmöns landskommuns/kommuns utgifter och inkomster for 
totalforsvarsuppgifter 1952-1973 (kronor)

Ar l tgifter inkomster Nettoutgifter

1952 320 0 320
1955 1937 1884 53
1960 25 0 25
1965 37 0 37
1968 398 0 398
1969 69 0 69

1973 1 12 0 1 12

Kiillä: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalstämman. Finans-statistiker 1952-1954. 
Holmöns kommun. Kommunalfullmäktige, Finans-statistker 1955-1968, och Holmöns kommun. 
Kommunalnämnden. Huvudbok 1952-1973.

En samlad bedömning blir att totalförsvarsuppgifterna var ett viktigt åtagande för 
kommunen under andra världskrigets dagar, för att därefter gradvis minska i be
tydelse under kristidsförvaltningens nedtrappning fram till utgången av år 1949. 
Därefter förekom utgifter för familjebidrag under vissa år. men de statliga bidra
gen täckte nästan hela utgifterna, varför belastningen på de kommunala nettout
gifterna var ringa från 1950-talets början. Detta står i kontrast till utgifterna för 
brandförsvaret som ökade kraftigt från början av 1960-talet fram till 1973. Ett 
skäl till de stegrade utgifterna var införandet av ersättning för beredskap, som var 
en följd av ett förändrat nationellt regelverk. Brandförsvaret var ett av de kom
munala ansvarsområden där kommunernas legala status var som minst till följd 
av att det rådde underställningsplikt inför länsstyrelsen för brandordningen.

Teknisk verksamhet
Begreppet teknisk verksamhet blir här ett samlingsnamn för flera olika kommu
nala verksamhetsområden. Det gäller följande områden.

• Vägar.
• Vatten och avlopp.
• Hamnar.
• Vägbelysning.
• Trafiksäkerhet.



Det hade även varit tänkbart att räkna in de kommunala fastigheterna som en del 
i den tekniska verksamheten, men fastigheterna redovisades ekonomiskt som en 
del av respektive verksamhetsområde såsom socialvård och skolväsende.

Holmöns kommun gjorde en större ekonomisk insats för att få till stånd ett 
vägbygge under 1960-talet. Det gällde en väg på ögruppens näst största ö, 
Ängesön. Frågan initierades i fullmäktige i april 1959.729 I ett första skede beslöt 
fullmäktige att kommunen skulle ta på sig kostnaderna för stakning, planering 
och kostnadsberäkning. Fullmäktige utsåg även en särskild kommitté med fem 
ledamöter som skulle ta aktiv del i planeringsarbetet. Inledningsvis finansierades 
projektet genom ett lån i kommunens fattigkassa.7'0 Under projekteringens gång 
blev det även aktuellt att bygga en bro mellan Hölmön och Ängesön. De skildes 
åt genom ett smalt sund, Sörsundet. Kommunen undersökte också möjligheterna 
att få statsbidrag till en del av kostnaderna. I april 1960 tillsattes ytterligare en 
kommitté för att utreda bl.a. finansieringsfrågan. ’1 Det var inte helt enkelt att 
lösa finansieringen, bl.a. sade Sjöfartsstyrelsen och försvaret nej till att bidra 
med pengar. Därför blev det aktuellt att markägarna borde bidra med pengar.7’2 
Beslutet om att anslå pengar till vägbygget togs i fullmäktige 1963. Efter voter
ing, vilken har berörts i föregående kapitel, beslöts att kommunens insats skulle 
vara 60 000 kronor.7” Ett motiv till bygget som nämns i kommunalnämndens 
protokoll från april 1963 har intresse: ”Att vägen är en kommunens angelägenhet 
är väl känt”.724 Vägens utförande kom dock inte till stånd direkt och 1965 gjorde 
kommunalnämnden bl.a. följande yttrande till varför vägen behövdes:

Inom Holmöns kommun har under senare år behovet av en bro över Sör
sundet och väg genom Ängesön har alltmera kommit att framstå som en 
viktig angelägenhet för att stimulera ortens näringsliv och förbättra sam
färdselmöjligheterna under alla årstider.
Och att vägen är av stort intresse och nytta för alla inom kommunen är 
utan tvekan.7’2

Beslutet om utgifterna för vägbygget var ekonomiskt kännbart för kommunen. 
Vid samma tid hade kommunen beslutat att bygga ålderdomshem tillsammans 
med Sävars kommun och att reparera de egna skollokalerna.736 Vägbygget var ett 
kommunalt åtagande som rimligen inte var nödvändigt för att den kommunala 
verksamheten skulle fungera bättre. Det var främst en åtgärd som gynnade de 
markägare med ägor på Hölmön och Ängesön, även om kommunalnämnden ar
gumenterade för att alla kommuninvånare hade nytta av vägen. Utifrån ett kom-

725 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-04-11, § 6.
730 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-05-23, §§ 2- 
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731 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1960-04-16, § 6.
732 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1962-04-07, § 3.
733 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-05-06, § 2.
734 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1963-04-27, § 4.
735 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1965-11-21, § 2.
736 Kommunernas Finanser 1962 s 74f.



mimait kärnverksamhets- och välfardsperspektiv var satsningen inte självklar. 
Vägbygget tär hänföras till en manligt kodad sfär.

När vägbygget på Ängesön väl var genomfört fattade fullmäktige åren 1968 
och 1970 beslut om att betala ut bidrag för snöröjning till vägsamfalligheten på 
Ängesön. För vintrarna 1968 1969 och 1969-1970 uppgick bidraget till vardera 
500 kronor. ’ Våren 1971 togs beslut om ett driftbidrag på 800 kronor till denna 
vägsamfällighet. s Samma belopp anslogs av fullmäktige under hösten 1971. ’ ’ 
Det sista beslutet om bidrag till Ängesöns vägsamfällighet togs av fullmäktige 
1972. Denna gång var det på 4225 kronor. Kommunens bokslut for år 1973 vi
sar att bidraget blev exakt så stort som fullmäktige beslutat. "

Frågan om ett kommunalt vatten- och avloppsnät togs upp till behandling på 
fullmäktige första gången så sent som i februari 1968. Frågan hade lyfts av 
kommunalnämnden som ville att en utredning borde tillsättas. På fullmäktiges 
möte rådde det oenighet om både vatten och avlopp skulle ingå i utredningen el
ler i första hand bara vattenfrågan. Fullmäktige gick på linjen att både vatten och 
avlopp skulle inkluderas i utredningen, som skulle utföras av kommunalnämn
den. 12 Frågan återkom inte i fullmäktige. 1 Inte heller kommunalnämn
den/kommunstyrelsen tog upp frågan på nytt, trots utredningsuppdraget.744 I ett 
remissvar från 1971 framgår att kommunen inte hade kommunalt vatten och av
lopp. 14 En komplett anläggning för både vatten och avlopp hade sannolikt blivit 
ett tämligen kostsamt åtagande för kommunen.

Kommunens engagemang i hamnverksamheten var relativt begränsat. Det var 
staten genom Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen som från 1925 var huvudman 
för fiskehamnen i Byviken.746 Det förekom att stämman fick förslagen om hamn
taxor på remiss.74 År 1952 behandlade stämman frågan om en utökning av ham
nen i Byviken. Beslutet blev att uppvakta Vägförvaltningen om att bryggan mås
te utökas i syfte att förse alla fiskebåtar med egen kajplats. ,s År 1967 krävde 
Holmöns fiskarförening att kommunen stod för kostnaderna för en landnings-

llmeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun I968-11 -27. ÿ 5. 
och 1970-02-28. ijij 5-6.

7'“ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1971-04-03. § 5.
l Imcå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i I lolmöns kommun 1971-10-30. !j 5.

4" Ilmoa stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i I lolmöns kommun 1972-10-28. § 4.
741 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Huvudbok 1973.

47 Unieä stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-02-03, § 6.. 
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1 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-1970 och Pro
tokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1971-1973.

744 Unieä stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1968-1970 och Pro
tokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1971-1973.

” IJnica stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970, Konimunsstyr- 
elsen Bilagor 1971-1973, Uppgift rörande vatten- och avloppstaxa inom Holmöns kommun. 1971- 
02-15.

4,1 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1925-06-14, tj 2.
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brygga vid Rossgrundet. Fullmäktige beslöt att bordlägga frågan, som aldrig 
återkom i fullmäktige.749

År 1940 skickade landshövdingen en skrivelse till Holmöns kommun om be
hovet av att ordna belysningsfrågan på ön genom att skaffa ett belysningsverk. 
Stämman beslöt att tillsätta en kommitté för att utreda frågan.7'" Därefter åter
kom inte ärendet på stämman, men av stämmans protokoll från april 1946 fram
går det att det fanns ett elverk på ön. Denna upplysning gavs i samband med in
formation till stämman om att det kunde bli aktuellt att dra en elkabel från fast
landet till Hölmön och att riksdagen kunde besluta om ett särskilt statsbidrag för 
detta. Stämman utsåg kommunalnämndens ordförande och församlingens kom
minister att uppvakta länsstyrelsens i frågan och ge de upplysningar som kunde 
behövas för ett beslut på nationell nivå.751 Vid detta tillfälle fick frågan ingen 
lösning, men i mars 1948 behandlades den åter av stämman. Beslutet blev att 
utse en delegation med på två personer med uppdrag att uppvakta regeringen och 
andra myndigheter i syfte att få till stånd ett beslut om kabeln. '2 Behovet av en 
kabel var uppenbarligen stort, då det befintliga belysningsverket redan i decem
ber 1945 uppvisade betydande driftsproblem, med talrika avbrott i strömforsörj-

753ningen.
Frågan om så kallad ytterbelysning på ön aktualiserades år 1949, då stämman 

beslöt att begära hos de organ som hade ansvaret för hamnen i Byviken att dessa 
betalade för ytterbelysningen. Däremot bordlädes frågan om vägbelysning på en 
vägsträcka där kommunen skulle fa stå för delar av kostnaden. 54 Stämman be
slöt att kommunen skulle bli medlem i Holmöns El-förening för leveransen av 
ström till barnmorskebostaden. Medlemskapet innebar att kommunen fick teckna 
andelar i föreningen, vilket krävde att kommunalnämnden fick i uppdrag att låna 
pengar till denna utgift.755 Senare anslog stämman 50 kronor för den del som 
kommunen måste betala till El-föreningen för belysningen i Byvikens hamn.756

Kommunens engagemang för vägbelysningen tog på allvar sin början 1964, 
då en kommitté som arbetade med frågorna om utökad vägbelysning vände sig 
till fullmäktige med krav på att kommunen borde bekosta en sådan belysning. 
Skrivelsen var undertecknad av fyra personer. Den hade sin grund i ett offentligt 
möte med cirka 20 deltagare, där en bred majoritet av de närvarande ansett att

7451 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-10-28, § 9, 
och LJmeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973. Fiske 
inom Hölmön 1944-1973, Skrivelse från Holmöns Fiskareförening, ställd till kommunalnämndens 
ordförande Hugo Jonsson, Hölmön, daterad 1967-04-14.

7511 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1940-10-27, §5j 1-2.
751 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1946-04-08, § 2-3.
752 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1948-03-06, § 2.
751 Västerbottens Folkblad 1945-12-18.
754 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1949-04-02, §§ 4-5, 

och 1949-04-30, §§2-3.
755 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1949-04-30, §§ 5-6.
756 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1949-04-30, §§ 5-6.



kommunen borde svara for utgifterna for vägbelysningen. ' Ordföranden i full
mäktige ansåg att ett beslut om att anlägga belysning inte var möjligt att ta förrän 
i budgeten för nästa år. Fullmäktige förklarade sig positiva till att ta upp frågan 
infor arbetet med budgeten. Däremot var fullmäktige direkt beredda att lämna 
bidrag till byggandet och driften av belysningen om det skedde i annan regi.7'8

I maj 1965 tog fullmäktige beslut om att beställa 24 ljuspunkter inom kom
munen till en utgift av 10 000 kronor, vilken fanns med i 1965 års budget.År 
1966 beslöt fullmäktige att utöka belysningen med ytterligare åtta ljuspunkter.760 
På hösten 1968 togs beslut om att på nytt utöka vägbelysningen enligt de medel 
som anslagits i budgeten for 1969. 61 Hösten 1972 valde fullmäktige en kommit
té som hade till uppgift att tillsammans med Vattenfall föreslå placering av ytter
ligare belysning. " I november 1973 fanns det totalt 57 ljuspunkter på Hölmön. 
En förtätning med 70 nya ljuspunkter samt utbyte av 32 äldre ljuspunkter skulle 
medföra utgifter på 93 200 kronor.76’ Enligt bokslutet för år 1973 var kommu
nens utgifter för driften av vägbelysningen 4060 kronor. 64

Trafiksäkerhetsfrågorna var inte frekventa på fullmäktiges sammanträden. 
Första gången de kom upp var 1957, då fullmäktige på uppmaning av NTF till
satte en trafiknämnd med tre ledamöter.763 Kommitténs arbete gav inga spår i 
fullmäktiges protokoll under de närmaste åren. Nästa trafiksäkerhetsärende som 
kom upp i fullmäktige var konkret. Landsfiskalen föreslog att det infördes has
tighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen på vägarna i Holmöns kommun. 
Vid fullmäktiges möte blev det majoritet för att införa hastighetsbegränsning till 
50 kilometer i timmen, förutom på en specifik kort vägsträcka. En ledamot var 
emot att införa den av landsfiskalen föreslagna hastighetsbegränsningen. 66 Vå
ren 1964 gjorde NTF en ny framstöt om att kommunen borde ha trafiknämnd, 
varför en sådan, med tre ledamöter, på nytt valdes av fullmäktige.767 Genom en 
ny lag måste alla kommuner från årsskiftet 1964/1965 ha en trafiknämnd, vilken

llmeå stadsarkiv: I lolmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1941 1973. Väg- 
belysningar inom Hölmön 1949-1973, Skrivelse till kommunalfullmäktiges ordförande. Hölmön. 
1964-04-25.

7's Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-05-16, ij 3.
7"’ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1965-05-22, §4.
7M Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1966-06-11, § 4, 

Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973, Vägbelys- 
ningar inom Hölmön 1949-1973, Skrivelse från Vattenfall Övre Norrlands Kraftverk, Umeå, till 
I lugo Jonsson. I lolmön, daterad 1966-09-14.

61 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-10-26, § 7.
71,7 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1972-10-28, ij 3.
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7,4 t Imeå stadsarkiv: I lolmöns kommun. Kommunalnämnden, 1 luvudbok 1973.
' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-10-26, ij 10.
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Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-05-16. ij 6.



dock inte primärt hade till uppgift att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor.768 Den 
nämnd som valts under 1964 ombildades till trafiksäkerhetskommitté.769

En samlad bedömning visar att kommunens tekniska verksamhet inte alls var 
omfattande i ekonomiska termer. Det största åtagandet var när kommunen var 
med och finansierade vägbygget på Ängesön, som även innefattade en bro mel
lan Hölmön och Ängesön. Det var en frivillig kommunal insats som främst gyn
nade de kommuninvånare som var markägare på Ängesön. Det viktigaste skälet 
till att den tekniska verksamheten inte var omfattande var att kommunen inte sat
te igång att bygga ett kommunalt vatten- och avloppsnät med tillhörande vatten
verk och reningsverk. Detta vägval var troligen av avsevärd betydelse för den 
kommunala ekonomins utveckling.770 Under de sista 10 åren som egen kommun 
genomfördes en utbyggnad av vägbelysningen i kommunal regi. Vägbelysningen 
var däremot jämte bidragen till bygget och underhållet av vägen på Ängesön de 
största kommunala utgifterna för teknisk verksamhet. Frågorna om hamnar och 
trafiksäkerhet var av ringa omfattning. Med en så begränsad teknisk verksamhet 
kan inte invånarna ha fått någon högre servicenivå på det tekniska området.

Övrig kommunal verksamhet
Utöver de olika kommunala verksamheter som berörts ovan hade Holmöns 
kommun ett antal övriga åtaganden, bl.a. följande:

• Kommunikationer.
• Samverkan med den kyrkliga församlingen.
• Bidrag och lån till bostäder/boende.
• Näringslivsfrågor.
• Bidrag till externa organisationer samt stipendier till kommuninvånare.

Som ö-kommun utan broförbindelse med fastlandet var kommunikationerna en 
central fråga för Holmöns kommun. Engagemanget gällde de kommunikationer 
som utfördes av andra huvudmän och de som utfördes i kommunens egen regi.

År 1931 behandlade stämman ett yttrande över en ansökan från två personer, 
bosatta i Sävar, som ville ha statsbidrag för att starta motorbåtstrafik för person
transporter mellan Hölmön och Ostnäs på fastlandet. Stämman ansåg att den till
tänkta motorbåten var olämplig för sjötransporter under den tid på året då sådan 
trafik var som mest behövlig. Därför avstyrkte stämman att det gavs statligt stöd 
till denna ansökan. Samtidigt påpekades att det pågick en utredning om att an
skaffa en båt som även kunde användas tidigt på våren och långt in på hösten, 
vilket även skulle vara en stor fördel för postgången till Hölmön.771

768 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-12-22, § 10.
769 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-04-07, § 4, 

och 1967-12-22, § 19,
770 Intervju med Rune Lundberg 2008-08-10.
7 1 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun I93I-I0-11, ij 1.



Redan på våren 1932 fick stämman yttra sig över tre nya ansökningar om 
statsbidrag för att med båt trafikera leden mellan Hölmön och Ostnäs. Stämman 
ansåg att en sådan regelbunden trafik var behövlig och önskvärd för person- och 
godstransporter. Stämman förordade den ansökan som kom från två personer 
från Hölmön, som begärde 1000 kronor i bidrag. Enligt kommunalstämman var 
denna ansökan mest fördelaktig. 7

I december 1936 gav stämman kommunalnämnden i uppdrag att anhålla hos 
väghålIningsdistriktet om att landsvägen till Ostnäs utsträcktes längre ut på 
Ostön. ’ Ett tidens tecken vid samma stämma var alt kommunalnämnden fick i 
uppdrag att utreda lämpliga landningsplatser för flygambulansen vid de tillfällen 
då isen inte var bärkraftig att landa på.774

I mars månad 1944 behandlade stämman frågan om utbyggnaden av vägen 
fram till det tilltänkta farjeläget i Ostnäs på tästlandssidan. Beslutet blev att till
sätta en kommitté med tre ledamöter som hade till uppgift att utreda om vilken 
plats på tästlandssidan som var mest lämplig som angöringsplats för färjan. 
När färjetrafiken kom igång visade det sig att turtätheten inte var helt tillräcklig. 
Stämman beslöt därför i mars 1945 att uppdra åt ordföranden och kommunal
nämndens ordförande att uppvakta berörda myndigheter för att få en förbätt
ring.77’’ Den befintliga färjans bristande förmåga att gå vid packis uppmärksam
mades i massmedia strax före jul 1945. Hölmön hade då varit isolerat från fast
landet under en tid. varvid vissa livsmedel hann ta slut innan isoleringen bröts. 
Denna isolering hade emellertid inte behövt inträffa om det funnits en bättre fär
ja. Även behovet av att byta hamn på fastlandet, från Ostnäs till Norrfjärden, på
talades. Vägdirektören i Umeå ansåg för övrigt att Holmöbornas kritik var befo
gad.

I februari 1948 lämnade 1945 års skärgårdsutredning sitt betänkande till 
Kungl. Maj:t.7 s I fråga om Västerbottens län ägnades förbindelserna mellan 
Hölmön och fastlandet störst uppmärksamhet. Länsstyrelsen i Västerbottens län 
hade i en skrivelse till utredningen i november 1945 framhållit: ”att sedan för
bindelsen med Norrbyskär ordnats på ett tillfredsställande sätt, funnes inom lä
nets skärgård behov av förbättrade kommunikationer endast beträffande Höl
mön".7 I 1938 års skärgårdsutredning hade det föreslagits att passbåten/färjan 
borde förstärkas med en kraftigare motor till en kostnad av 25 000 kronor och att 
det skulle byggas en väg på tre kilometer över Ostön ut till Ostnäs, som skulle bli 
ny angöringsplats. Kostanden beräknades till 35 000 kronor. s"

Länsstyrelsen hade lämnat två alternativa förslag, dels enligt 1938 års skär
gårdsutredning, som skulle medföra kostnader på 130 000 kronor, dels en om-

Umeä stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1032-04-16. ij 3. 
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1936-12-28, ij 7.

’ 4 llmeä stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1936-12-28. ij 8.
774 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1944-03-27, § 5.
'7|' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1945-03-29, ij 5.
7 7 Väslerbottens-Kuriren 19-15-12-19 oclt 1945-12-21 och Västerbottens Folkblad 1945-12-20. 
™ SOU 1948:10 s 5tT.
™ SOV 1948:10 s 340.
™" SOV 1948:10 s 341.



läggning av färjetrafiken till leden mellan Hölmön och Norrfjärden. Det andra 
alternativet skulle även innebära att en ny båt behövde anskaffas till en kostnad 
av 115 000 kronor samt att en väg på 2,8 kilometer behövde anläggas från Ivars- 
boda till Norrfjärden, vilket renderade kostnader på 95 000 kronor. Länsstyrelsen 
ansåg att det andra alternativet var bäst, då det förkortade restiden, gav en längre 
seglationstid samt gav förutsättningar att sätta in en kraftigare och sjösäkrare båt. 
Även Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen föreslog en omläggning till leden mel
lan Hölmön och Norrfjärden. Därför var det inte förvånande att 1945 års skär- 
gårdsutredning föreslog en omläggning till sträckan Holmön-Norrfjärden. Ut
redningen ansåg att det borde satsas 95 000 kronor på ett vägbygge mellan Ivars- 
boda och Norrfjärden samt att det inköptes en annan båt, antingen ny eller be
gagnad.81 Dessa förslag kom sedermera att verkställas.

Nya synpunkter på färjetrafiken framkom på stämman i maj 1948. Beslutet 
blev att stämman framförde krav på en tidigareläggning av avgångstiden för den 
tidigaste morgonfärjan redan från seglationens början. Syftet var att fiskarnas 
fångst skulle kunna levereras till Umeå tidigare på dagen.'82 På stämman i de
cember 1948 togs beslut om att uppvakta Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen för 
att färjan mellan Hölmön och fastlandet borde gå till Norrfjärden istället för till 
Ostnäs.781 782 * 784 * Samma ståndpunkt upprepades i december 1949, och tre personer ut
sågs som skulle framföra synpunkter inför länsstyrelsen och övriga berörda or-

784gan.
Den nya fårjeleden mellan Hölmön och Norrfjärden stod klar under 1956 och 

nästan samtidigt togs en ny färja i drift, vilket innebar att kommunen hade fatt 
gehör för sina tidigare synpunkter på en förändrad färjeled.788 Vid denna tid dis
kuterade också fullmäktige vilken lokalisering som vintervägen (isvägen) mellan 
Hölmön och fastlandet borde ha efter färjeledens tillkomst.786 1 oktober 1956 ut
talade sig fullmäktige för att även vintervägen borde gå mellan Hölmön och 
Norrfjärden.78 I april 1957 beslöt fullmäktige att bidra med en fjärdedel av kost
naderna för plogningen av vintervägen Holmön-Norrfjärden.788 Fullmäktige 
framförde vid några tillfällen under början av 1960-talet önskemål om att färjan 
borde gå fler turer eller att samma turtäthet som under sommaren skulle upprätt
hållas längre in på hösten.789

Under de sista åren som egen kommun behandlade fullmäktige frågor om fär
jetrafiken vid två tillfällen. I april 1971 gav fullmäktige kommunstyrelsens ord
förande i uppdrag att tillskriva Kungl. Maj:t om förtursrätt på färjan för öns bo

781 SOU 1948:10 s 341 f.
782 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1948-05-23, § 2.
787 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1948-12-27, § 10.
784 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1949-12-23, § 10.
787 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-05-12, § 4, 

och 1956-06-16, §2
786 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-02-10, § 7.
787 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-10-27, § 9.
788 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-04-13, § 5.
789 Till exempel Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-

05-06, §6, och 1965-10-23, §6.



fasta befolkning.790 En sådan beviljades av vägverket i juni 1971.791 Vid nästa 
kommunfullmäktigemöte, i maj 1971, behandlades farjetörbindelserna mer ingå
ende. Fullmäktige yrkade att kommunblockets samarbetsnämnd skulle uppvakta 
Kungl. Maj:t med krav på att det tillsattes en utredning om färjeförbindelserna 
mellan Hölmön och Norrfjärden och ge berörda myndigheter i uppdrag att tillse 
att trafiken flöt på ett godtagbart sätt. Livräddningskryssaren från Hohnsund 
borde inhyras av Vägverket och gå minst tre turer i veckan under de perioder 
som den vanliga färjan inte kunde användas till följd av isläget. 9 Därutöver 
borde bl.a. trafiken under sommaren ökas så att det gick turer så länge det fanns 
resande. Fullmäktige ansåg att man hade stöd i den glesbygdsutredning som 
gjorts av samarbetsnämnden i Umeåblocket.79’

Frågan om organiserade vintertransporter mellan Hölmön och fastlandet, med 
en amfibietraktor, togs upp av fullmäktige första gången i juni 1957. Frågan hade 
väckts av länsstyrelsen och vägförvaltningen.7” I oktober månad 1957 tillsatte 
fullmäktige en kommitté med uppgift att utreda organiseringen av nödvändiga 
och akuta transporter mellan Hölmön och fastlandet vintertid. " Utredningsarbe
tet gick snabbt, varför fullmäktige i januari 1958 fattade beslut om att inköpa en 
snövessla/amfibietraktor, under förutsättning att ett statsbidrag beviljades som 
täckte huvuddelen av utgifterna för inköpet. Holmöns kommuns ekonomi klara
de inte av ett sådant inköp på egen hand när andra stora kapitalutgifter var nära 
förestående. Den kommunala ekonomin hade utvecklats negativt till följd av den 
relativt kraftiga befolkningsminskningen. Om länsstyrelsen kunde medverka till 
att statsbidrag utgick var kommunen beredd att stå för drift och underhåll av for
donet. " Sedan dröjde det ett år, till januari 1959, innan frågan var mogen att av
göras. 1 januari 1959 tog fullmäktige beslut om inköpet, efter att ha fått besked 
om att statsbidrag på 18 000 kronor skulle utgå. En trafikkommitté tillsattes med 
fem ledamöter, som hade till uppgift att ansvara för driften. Slutligen antog full
mäktige taxor för transporter av personer och gods med snövesslan. I första hand 
skulle öns fasta befolkning fä utnyttja transporterna. 9

7'"’ I Jmeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i I lolmöns kommun 1971-04-03. ij 8.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-02-04, ij 6, 

och Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1956-1973, Båttrafiken — Hölmön- 
fastlandet 1965-1971, Statens Vägverks beslut angående förtursrätt lör vissa passagerare på båt- 
förbindelsen Hölmön - fastlandet, Västerbottens län. Givet i Stockholm 1971-06-11.

ftt exempel pä ett besvärligt isläge var inför julen 1969. då färjan hade svårigheter att gå, varför 
det övervägdes att istället sätta in livräddningskryssaren, vilket också skedde så att invånarna pä ön 
lick förnödenheter lagom till jul. 1 ästerhollens-Kuriren 1969-12-24 och 1969-12-27. Samma sak 
gällde inför julen 1973. Västerbottens Folkblad 1973-12-18 och 1973-12-24.

7'’' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1971-05-15. ij 3.
7,4 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-06-20, ij 6. 

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-10-26, ij 6.
7% Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1958-01-24, ijij 2- 

3.
IJmeä stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-01-14 och 

1959-01-17 (ajournering). ijtj 2-10. och Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 
1956-1973, Snövesslekommitlén 1957- 1970. Länsstyrelsens skrivelse 1958-12-29.



Trafikkommittén blev senare permanentad och i december I960 beslöt man 
att ordna ett garage för snövesslan vid barnmorskans bostad.798 Under 1962 blev 
det aktuellt att antingen reparera den befintliga snövesslan eller köpa in en ny. 
Inför en nyanskaffning tog fullmäktige beslut om att undersöka om det även 
denna gång gick att fa statsbidrag till inköpet.799 1 december 1962 beslöt fullmäk
tige att skaffa en ny snövessla och samtidigt försöka få extern finansiering.8™1 På 
fullmäktiges sammanträde i maj 1963 framkom att Kungl. Maj:t beviljat kom
munen ett statsbidrag på 14 000 kronor för inköp av ny snövessla. Fordonet skul
le utöver transporter mellan Hölmön och fastlandet användas för transporter av 
fyrpersonalen på Stora Fjäderägg och Holmögadd. Kommunen skulle stå för drift 
och underhåll av fordonet samt bedriva trafiken på samma sätt som tidigare.801 * *

Hösten 1966 var det dags att på nytt inköpa en snövessla, den tredje i ord
ningen. Fullmäktige fattade principbeslut och uppdrog åt ordföranden i kommu
nalnämnden att undersöka möjligheten att fa bidrag för inköpet.807 Även denna 
gång lyckades kommunen få statsbidrag till köpet, nu på 15 000 kronor enligt 
Kungl. Maj:ts beslut. Kommunen svarade för drift och underhåll.80’ Fullmäktige 
uppdrog åt trafikkommittén att fastställa taxor och turlista.804 805

I oktober 1969 beslöt kommunalfullmäktige att uppdra åt kommunalnämnden 
och trafikkommittén att inköpa en ny snövessla, den fjärde i ordningen på 11 år. 
I utgifts- och inkomststaten för 1970 upptogs ett belopp på 25 000 kronor för in
köpet.807 I maj 1970 beviljade Kungl. Maj:t Holmöns kommun ett statsbidrag på 
20 000 kronor till detta inköp.806

Under 1961 hade Sjöräddningssällskapet flyttat sin båt från Hölmön. I syfte 
att få denna tillbaka erbjöd kommunen sällskapet ett bidrag på 1000 kronor för år 
1962, vilket skulle utgå som tillägg till besättningens ersättning.807 Det framstår 
inte av protokollen om kommunens erbjudande hörsammades. Under år 1966 
fick sällskapet ett kommunalt bidrag på 500 kronor, och för 1973 beviljade Hol
möns kommun ett bidrag på 1550 kronor.808

798 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1960-12-27, §11
799 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1962-10-27, § 6.
800 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1962-12-22, § 5.
801 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-05-06, § 4, 

och 1963-06-21, § 2, Holmöns kommun, Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1956-1973, Snö- 
vesslekommittén 1957-1970 , Länsstyrelsens skrivelse 1963-03-18.

81,2 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1966-10-22, § 3.
8'" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-02-04, § 5.
8"J Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-02-04. § 6. 

Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1956-1973, Snövesslekommittén 1957— 
1970, Kung. Kommunikationsdepartementets beslut 1966-12-30.

805 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1969-10-24, § 2, och 
Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-10-31, §§ 2 och 5.

8116 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div Handlingar 1956-1973, Snö
vesslekommittén 1957-1970, Kommunikationsdepartementets beslut 1970-05-27.

807 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1961-10-28, § 12, 
och 1961-12-23,§ 5.

81,8 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Huvudbok 1973. Protokoll kommu
nalfullmäktige i Holmöns landskommun 1966-03-12, § 4



Kommunen betalade även ut bidrag till Holmöns församling. Det största bi
draget utgick när kommunalfullmäktige i mars 1968 anslog 15 000 kronor till 
ommålning av kyrkan och utvidgning av kyrkogården.8"" Ett annat beslut i sam
ma riktning var när fullmäktige år 1972 överförde den så kallade fattigkassan till 
Holmöns församling. Kassan hade sitt ursprung från år 1836 när Holmöns (ka- 
pell-)församling begärde och beviljades att få sköta öns fattigvård på egen hand 
skild från Sävars socken i övrigt. Överlåtelsen skedde genom en donation och ett 
villkor var att hela fondens avkastning oavkortat skulle gå till skötsel och under
håll av Holmöns kyrka och kyrkogård.81"

Holmöns kommun försökte inledningsvis att slippa att svara för den lokala 
förmedlingen av statliga bostadslån, som riksdagen beslutat om 1947.s" Vid 
stämman i januari 1949 beslöts att uppdra åt kommunalnämnden att ansöka hos 
Kungl. Maj:t om befrielse från att förmedla statliga lån och bidrag för bostadsän
damål.81' Kommunens motstånd varade dock inte så länge. På hösten 1950 beslöt 
nämligen stämman att kommunen skulle svara för förluster på den räntefria delen 
av egnahemslån och förbättringslån. Syftet var att stödja bostadsproduktionen 
inom kommunen.81’ I december 1952 beslöt stämman att ändra reglerna i enlig
het med en statlig kungörelse så att kommunen gentemot staten tog ett förlustan
svar på hälften av det belopp som översteg 2400 kronor.8" Visserligen var det 
betydande belopp som passerade kommunens kassa, men det täcktes till övervä
gande del av statsbidrag, varför det inte innebar någon större belastning på den 
kommunala ekonomin.813

Hösten 1968 beslöt fullmäktige att införa kommunalt bostadstillägg för barn
familjer enligt de statliga normerna.81" Redan under 1967 hade det utgått bidrag 
till åtta olika familjer, med tillsammans 17 barn.81. Under 1968 utbetalades bi
drag till 10 familjer med sammananlagt 20 barn.818 I april 1972 antog fullmäktige 
nya regler för bostadstilläggen. Bidraget var inkomstprövat och gick till familjer 
med barn under 17 år och som hade höga boendekostnader. Utgifterna kunde 
delvis finansieras med statsbidrag och överskjutande utgifter togs från fullmäkti
ges anslag för oförutsedda utgifter.81" Under år 1972 var det nio olika familjer

™ 1 Imeä stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-03-16. $ 9.
xl" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1970-10-30. §§ 3-5. 

och Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1971-04-03, i) 4. och 1972-04-15, § 3.
811 11jclmqvist 1994 s 83f.
812 I Imeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1949-04-02, ij 3.
8I' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1950-10-28. tj 4.
814 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1952-12-27. § 8.
818 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Huvudbok 1950-1973.
Bl<’ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-11-27, § 4.
817 Umeå stadsarkiv: I lolmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1956-1973. Familje- 

bostadshidrag 1967-1973, Bilaga till ansökan om ersättning av statsmedel för utbetalade familje- 
bostadsbidrag till familjer i egnahem respektive hyreslägenheter för 1967, daterade 1968-02-14.

818 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div Handlingar 1956-1973. Familje- 
bostadsbidrag 1967-1973, Bilaga till ansökan om ersättning av statsmedel för utbetalade familje- 
bostadsbidrag till familjer i egnahem lör år 1968.

8I'’ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1972-04-15, § 4.



med sammanlagt 16 barn som fick bostadstillägg.820 Även under 1973 var det nio 
familjer som erhöll bostadsbidrag, men det totala antalet barn var nu 14. Totalt 
utbetalades 13 906 kronor. Kommunen fick dock ett statsbidrag på 11 298 kro
nor, varför nettoutgiften endast blev 2608 kronor.821

Kommunens arbete med näringslivsfrågor får utifrån vad som framkommer i 
protokollen betecknas som synnerligen blygsamt. Ett undantag var 1933 när det 
tillsattes en arbetslöshetskommitté, med uppgift att inventera arbetslöshetens om
fattning och komma med förslag till åtgärder.822 Det skedde vid en tidpunkt då 
arbetslöshetsfrågan var i fokus och innan det var aktuellt för mindre kommuner 
att bedriva någon näringslivspolitik. Under 1958 erhöll kommunen statsmedel på 
1180 kronor för att ersätta fiskare, bosatta på Hölmön, som gjort inkomstförlus
ter till följd av att fisket slagit fel under 1956.82’

Några synbara försök att fa privata företag att etablera sig på Hölmön finns 
inte nämnda i kommunalstämmans eller kommunalfullmäktiges protokoll. Beslu
tet om att anslå kommunala medel till vägbygget på Ängesön ansågs kunna ha en 
positiv inverkan på öns näringsliv.824 Vid fullmäktigemötet i september 1964 
meddelades att kommunen fått statsbidrag för att utreda en utvidgning av bad- 
/campingplatsen vid Byviken.82' Utredningen utfördes av Västerbottenskommu- 
nernas arkitekt- och byggnadskontor och var färdig i mars 1965. Utredningen 
kom fram till att det inte var lämpligt att bygga någon bad- och campingplats vid 
Byviken. Utredningen behandlade även avloppsfrågan för Hölmön och kostna
derna beräknades till minst 130 000 kronor.826 Frågan om bad- och campingplat
sen återkom inte i fullmäktige, i oktober 1966 beslöt fullmäktige att inrätta en tu
ristnämnd med tre ledamöter.827 Nämnden förde emellertid aldrig fram något 
ärende till beslut i fullmäktige.

Kommunalstämman och fullmäktige hade länge en restriktiv praxis när det 
gällde att bevilja anslag till organisationer som sökte bidrag av kommunen. En 
av de första bidragsansökningarna kom från IOGT:s kretsloge i Sävar 1931, som 
ville ha 25 kronor till nykterhetsundervisning på Hölmön. Stämman avslog den

8211 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1956-1973, Familje- 
bostadsbidrag 1967-1973, Uppgifter om bostadstillägg tor barnfamiljer år 1972, och Bilaga till an
sökan om ersättning av statsmedel för utbetalade bostadstillägg under år 1972. daterad 1973-02-15.

821 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1956-1973, Familje- 
bostadsbidrag 1967-1973, Ansökan om ersättning av statsmedel for utbetalade bostadstillägg, date
rad 1974-02-15, och Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Huvudbok 1973.

822 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1933-07-28, ij 1.
821 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973, Fiske 

inom Hölmön 1944-1973, Skrivelser från sex fiskare bosatta på Hölmön, inlämnade år 1957 och 
ställda till Holmöns kommunalnämnd, med ansökningar om ersättning av statsmedel för felslaget 
fiske under 1956, och Utdrag av protokoll, hållet infor länsstyrelsen i Västerbottens län å lands- 
kansliet i Umeå, 1958-04-28.

824 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1965-11-21, ij 2.
825 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-09-19, § 3.
826 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1956-1973, Holm

öns havsbad 1956-1968, Principutredning rörande vatten- och avloppsanläggningar for bad- och 
campingplats vid Byviken m.m. på Hölmön, 1965-03-05, samt tillhörande PM 1965-04-01,

831 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1966-10-22. § 4.



na ansökan.8:8 En annan variant var när stämman 1935 beslöt att låna ut 3000 
kronor ur kommunkassan (fattigkassan) till styrelsen för Holmöns vägförening. 
Vägföreningen fick betala en ränta på fyra procent och måste amortera lånet 
inom 10 år. Dessutom hade fatt igvårdssty re Isen rätt att när som helst säga upp 
lånet till betalning.8:9

En bidragsfråga av större betydelse var stämmans ställningstagande 1945 om 
bidrag till ett nytt Folkets Hus. Stämmans majoritet var beredd att lämna kom
munalt bidrag till detta.8’" Frågan återkom på stämman i mars 1947, och efter vo
tering beslutades att kommunen ansåg att det fanns ett tydligt behov av att ett 
Folkets Hus skulle uppföras på Hölmön.8'1 Därefter omnämns inte Folkets Hus i 
kommunalstämmans eller fullmäktiges protokoll, men en byggnad kom till 
stånd.8Bidrag lämnades några gånger, dels till lokala organisationer som ABF 
och ortens erkända sjukkassa, dels till regionala och nationella insamlingar som 
bidraget till kungens 70-årsdag 1952, till Rädda Barnens Ungern-hjälp 1957 och 
till en avskedsgåva till landshövdingen I965.8”

Under de sista åren som egen kommun beviljades bidrag något mer frikostigt, 
även om det i flertalet fall handlade om symboliska belopp. I staten för år 1967 
budgeterades 500 kronor till Sjöräddningssällskapet. Följande organisationer fick 
ett bidrag på 50 kronor: Stiftelsen fjällfarargårdens konvalescenthem. Riksföre
ningen mot reumatism, Stiftelsen sommarsols barnkoloni, Sveriges dövas riks
förbund, Frälsningsarmén, Svenska Diakonisällskapet, Hällnäs Patientförening, 
Föreningen mot reumatiskt sjuka och Samfundet för hembygdsvård. Dessutom 
reserverades 560 kronor för oförutsedda anslag.8’4 Vidare gavs 1970, efter voter
ing, ett engångsbidrag på 100 kronor till Norrlands Nation i Uppsala.8'^

Kommunens politiker var givmilda med stipendier till ungdomar från kom
munen som gick på utbildningar vid yrkesskolor och folkhögskolor. Under åren 
1954 1967 utbetalades 15 stipendier, alla på 100 kronor.8’" Utöver stipendierna 
ingick stämman 1953 en ansvarsförbindelse för en person från kommunen som 
genomgick landstingets verkstadsskola i Vännäs.8’7

Vintertransporterna mellan Hölmön och fastlandet med snövesslan från år 
1959 och framåt var avgiftsbelagda både för person- och godstransporter. Hol
möns kommun hade ett större åtagande i fråga om kommunikationer än vad som 
var brukligt för landskommuner vid denna tidpunkt. För bostadslånen och bo-

x s Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i I lolmöns landskommun 1931 -12-29, § 11
S2'’ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i I lolmöns landskommun 1935-03-30. § 7.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i I lolmöns landskommun 1945-12-27. ij 10.
x,t Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Ilolmöns landskommun 1947-03-29. ij 6.
x’2 Svensk kommunalförvaltning. I åra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens 

och Norrbottens län 1957 s 15 7 IT och intervju med Curt Lindkvist 2008-07-10.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1924-1954 oeli Pro

tokoll kommunal-/kommunfuIlmäktige i Holmöns lands-/kommtm 1955-1973.
S,J Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Utgifts- och inkomststater 1926— 

1973.1 lolmöns kommun. Utgifts- och inkomststat år 1967.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1970-05-02, ij 5.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1954 och Protokoll 

kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-1967.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1953-02-17. §3.



stadsbidragen utgick det statsbidrag. Dessa verksamheter var något som förekom 
i alla landets kommuner. Holmöns kommuns förhållandevis restriktiva hållning 
när det gällde att betala ut bidrag till olika lokala, regionala och nationella ända
mål måste ses mot bakgrund av att kommunens ekonomiska resurser var så be
gränsade. Kultur/bibliotek och fritidsfrågor hade synnerligen låg dignitet inom 
ramen för Holmöns kommuns åtaganden.8'8 Kommunen hade, utöver ett litet 
skolbibliotek, inget kommunalt bibliotek. Hölmön var en av verkligt fa kommu
ner som i början av 1970-talet inte hade kommunbibliotek.8 11 Barnomsorg och 
förskola var andra verksamheter som inte bedrevs av Holmöns kommun. Det kan 
ses som ett tecken på att kommunen till största delen bara bedrev verksamheter 
som de var tvungna att utföra. Det viktigaste undantaget var vintertrafiken med 
Snövesslan under de sista 15 åren som egen kommun. Denna transportverksam
het var dock av vital betydelse för kommunens invånare.

Sammanfattning
Holmöns kommunala verksamhet far anses ha expanderat mycket måttligt under 
de 49 år som ön utgjorde en egen primärkommun. Det viktigaste kommunala 
åtagandet var skolväsendet, vilket emellertid övergick i kommunens regi först 
1955, efter att dessförinnan ha sorterat under den kyrkliga församlingen. Överta
gandet av skolväsendet innebar att kommunens samlade utgifter mer än fyrdubb- 
lades över en natt vid nyåret 1954/1955. Införandet av den nioåriga grundskolan 
skedde vid en tidpunkt, 1963, som måste ses som ganska genomsnittlig för riket. 
Tillkomsten av grundskolan resulterade i att de kommunala utgifterna för skol
väsendet steg förhållandevis snabbt, till följd av inackorderingsutgifter och elev
avgifter för högstadieeleverna som undervisades i Umeå. Utgifterna för kommu
nens låg- och mellanstadieskola uppvisade en mer måttfull stegring. Högstadiet 
var ett nytt åtagande, medan låg- och mellanstadiet i huvudsak var en fortsättning 
på den gamla folkskolan, inklusive småskolan. Dessutom minskade antalet lärare 
på låg- och mellanstadiet från två till en 1966.

Kommunens utgifter för fattigvård/socialvård, nykterhetsvård och barnavård 
var länge blygsamma. Det enda större undantaget var kapitalutgifterna för bygg
nationen av ålderdomshem i Sävar. Det var först i mitten av 1960-talet som 
kommunens utgifter för socialvården började stiga i snabb takt. Det rörde sig till 
allra största delen om utgifter för äldrevården, dels för ålderdomshemmet i Sä
var, dels för hemhjälp till äldre personer. Det sociala åtagande som länge var det 
mest utgiftsgenererande var den kommunala delen av pensionerna, som under 
1960-talet övergick i utbetalningar av kommunalt bostadstillägg för pensionärer. 
Vid kommunens upphörande var utgifterna för äldrevården och bostadstillägget 
för pensionärer de efter skolväsendet största utgiftsposterna.

Andra obligatoriska kommunala uppgifter som länge bara medförde mycket 
blygsamma utgifter för kommunen var hälsovården, byggnadsväsendet, polis-

858 Intervju med Rune Lundberg 2008-08-10. 
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väsendet, brandförsvaret och totalförsvaret. Den sistnämnda verksamheten med 
undantag för under andra världskrigets dagar, men tack vare statsbidraget blev 
nettoutgifterna hanterbara. År I960 var nettoutgifterna för hälsovården, polisen, 
byggnadsväsendet, brandförsvaret och totalförsvaret under 1000 kronor för re
spektive område. Trots de låga utgifterna lyckades kommunen i regel implemen- 
tera nya nationella regelverk. Brandförsvaret och totalförsvaret var två ansvars
områden där kommunen lyckades väl. I fråga om hälsovården begärde kommu
nen dispenser från flera av de nya regelverk som tillkom under de sista åren som 
Hölmön var en egen kommun, bl.a. kravet på att ha egen hälsovårdsinspektör. 
De statliga organen var flexibla och gav dessa dispenser.

Brandförsvaret var det område som efter socialnämnden hade den snabbaste 
utgiftsexpansionen under de 10 sista åren som Hölmön var egen kommun. Det 
berodde främst på att kommunen till följd av en gradvis anpassning till nya na
tionellt regelverk tick börja betala ut beredskapsersättning till brandpersonalen 
för att garantera att utryckningar ständigt kunde genomföras.

Utöver de för alla landets kommuner obligatoriska uppgifterna engagerade sig 
Holmöns kommun framförallt i kommunikationerna mellan ön och fastlandet 
samt under de sista åren också i en utbyggnad av vägbelysningen. Färjetrafiken 
utfördes av statliga organ, medan kommunen i egen regi från slutet av 1950-talet 
svarade förvintertransporterna med hjälp av en snövessla. Även om färjetrafiken 
hade en extern huvudman försökte kommunen i stor utsträckning utöva inflytan
de över trafiken. Kommunen företog inte några näringslivsbefrämjande åtgärder 
för att försöka hejda öns avfolkning. En av verkligt fä gånger en kommunal ut
gift sades ha koppling till näringslivet varanslaget till vägbygget på Ängesön på 
1960-talet. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkter var kommunens politiska 
kapacitet, att genom olika kommunala beslut kunna styra den lokala samhällsut
vecklingen, låg.

Med tanke på de väldigt låga utgifter som Holmöns kommun hade för olika 
kommunala verksamheter kan den kommunala verksamheten inte ha haft någon 
hög servicenivå. Kommunens utgifter för och service inom socialvården var, 
frånsett pensionsväsendet, långt fram i tiden var nästan ofattbart små. Ett annat 
område med låga utgifter var den kommunala administrationen, som i princip 
helt sköttes av de kommunala förtroendemännen. Kommunen hade ända fram till 
1973 en lekmannaförvaltning, och den heltidsanställda personalen utgjordes då 
av läraren och föreståndaren för skol internatet i Umeå. Kommunens personalut
gifter. inklusive politikernas arvoden, var mycket låga och arbetsgivaransvaret 
var därför inte någon stor börda. Protokollen från stämman och fullmäktige in
nehåller inte några folkliga protester i form av petitioner/skrivelser med kritik 
mot den kommunala service som tillhandahölls. Kontaktytorna mellan väljare 
och valda kan ha varit så goda att sådana initiativ inte behövde göras.



10. INTERKOMMUNAL 
SAMVERKAN 1925-1973

Eftersom Holmöns kommun under nästan ett kvarts sekel var landets till folk
mängden minsta kommun ligger hypotesen att kommunen blev tvungen att inle
da samarbete med grannkommunerna på ett flertal olika kommunala verksam
hetsområden nära till hands. Sådant samarbete kartläggs i föreliggande kapitel, 
som är tematiskt disponerat. En viss upprepning i relation till föregående kapitel 
kan inte helt undvikas. Jag har ändå funnit det viktigt att särskilt redovisa och 
lyfta fram det interkommunala samarbete som förekom.

Social-, nykterhets- och barnavård samt 
pensionsfrågor
Det var främst kring fattigvården/socialvården som Holmöns kommun inledde 
samarbete med andra kommuner. Samverkan avsåg den institutionaliserade åld
ringsvården - ålderdomshem inom socialnämndens ansvarsområde.

På stämman den 24 mars 1950 framförde en deltagare att kommunen borde 
tänka på att bygga upp ett eget ålderdomshem.840 841' Frågan behandlades på nytt av 
kommunalstämman i december 1950 och man beslöt att remittera frågan till 
kommunalnämnden för utredning. Utredningen skulle behandla behovet av ett 
eget ålderdomshem, samt om det var möjligt att bygga till den fastighet som 
kommunen ägde eller att bygga nytt.841 Vid kommunalstämman i mars 1951 be
slöts att frågan var vilande tills Sävars kommun kunde lämna bestämt besked om 
kostnaderna samt hur många platser som Holmöns kommun fick ta i anspråk på 
det planerade hemmet i Sävar.842

I oktober 1955 gav kommunalfullmäktige i uppdrag åt fattigvårdsstyrelsen att 
underhandla med Sävars kommun om att få delta i byggandet av det nya ålder
domshemmet i Sävar.84’ På fullmäktiges sammanträde i december 1955 medde
lades det att fattigvårdsstyrelsen inte hade kunnat få något klart besked i frågan 
från Sävars kommun. Beslutet blev att låta fattigvårdsstyrelsen fortsätta diskus
sionerna med Sävars landskommun, men även ta kontakt med exempelvis Umeå

840 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1950-03-24, § 4.
841 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1950-12-27, § 7.
842 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1950-03-24, § 4.
8J' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-10-15, § 5.



stad och Holmsunds köping för att efterhöra tillgången på vårdplatser och de 
dagliga kostnaderna för platserna.8"

Frågan återkom på fullmäktige i februari 1956. Det rapporterades att kommu
nalfullmäktige i Sävar inte var negativa till ett samarbete med Hölmön om nytt 
ålderdomshem, men att något slutligt besked i frågan inte kunde ges eftersom 
frågan ännu var under utredande.8" Fullmäktige uppdrog därför åt en kommitté 
på tre personer att ta kontakt med Umeå stad lör att efterhöra om stadsfullmäkti
ge kunde upplåta platser på stadens ålderdomshem till Fiolmöns kommun81" 
Samma kommitté lick även i uppdrag att ta kontakt med Bygdeå kommunalfull
mäktige i syfte att efterhöra om denna kommun hade möjlighet att upplåta plat
ser på sitt ålderdomshem till vårdtagare från Hölmön.81

På fullmäktiges sammanträde i juni månad 1956 anmäldes att Sävars kommun 
hade gett svar på frågan om samarbete gällande ålderdomshem, men eftersom 
Bygdeå kommun ännu inte hade besvarat Holmöns förfrågan bordlädes ären
det. 818 När fullmäktige åter samlades i början av juli 1956 hade kommunalfull
mäktige i Bygdeå gett ett negativt svar på Holmöns kommuns propåer. Därför 
beslöt fullmäktige att på nytt uppdra åt fattigvårdsstyrelsen att träffa överens
kommelse med Sävars kommun.849 På nästa möte, i augusti 1956, beslöt fullmäk
tige: "att hos Sävar kommun söka inträde med två platser i des plan[n]erade ål
derdomshem. Eller om ömsesidig enighet uppnås bilda ett kommun förbund mel
lan Sävar och Holmöns kommuner i ålderdomshem frågan".8"" Fullmäktige upp
drog därför åt tre personer att förhandla och ingå avtal med Sävars kommun.851 
Därutöver uppdrogs åt fattigvårdsstyrelsen att ingå avtal med Holmsunds köping 
för de personer från Hölmön som fick vård på Holmsunds ålderdomshem.852

På det sista fullmäktigemötet 1956 beslöts att från kommunalkassans rörliga 
tillgångar avsätta medel för det planerade bygget av ålderdomshem.85' Det for
mella beslutet om att bygga ett gemensamt ålderdomshem med Sävars kommun 
togs av fullmäktige den 13 april 1957 i form av ett avtal mellan de båda kommu
nerna. Beslutet gällde under förutsättning att även fullmäktige i Sävar och läns
styrelsen fattade samma beslut. Holmöns kommuns socialnämnd skulle vara av- 
talstecknare.8 1 Holmöns del i byggkostnaderna förväntades bli nästan 40 000 
kronor, vilket innebar en märkbar påkänning på kommunens ganska bräckliga 
ekonomi.855 Byggstarten av skedde inte direkt, utan det var först i december 1958 
som fullmäktige beslöt att uppdra åt kommunalnämnden att låna pengar till ål-

1144 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1955-12-27, § 27
*4' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-02-10. ij 3.
Ml’ Umeå stadsarkiv : Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1956-02-10. § 4.
1.4 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1956-02-10. § 5.
R4S t Imeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-06-16. (j 5.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-07-07, § 4.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-08-13, § 2.

4,1 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-08-13. § 3.
Umeå stadsarkiv : Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-08-13, § 5.

4’ ' IJmeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1956-12-27. § 11
4.4 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1957-04-13, § 6.
4 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1958-01-24. § 3.



derdomshemsbygget från skatteregleringsfonden eller annan kommunal kassa.856 
Bygget av ålderdomshem i Sävar slutredovisades forst under hösten 1963. Hol- 
möns andel i bygget hade gett ett överskott på 4820 kronor. Fullmäktige beslöt 
att socialnämnden fick disponera dessa pengar under 1964.857

Frågan om ytterligare platser för Holmöns kommun på ålderdomshemmet i 
Sävar behandlades av kommunalfullmäktige i oktober 1967. Bakgrunden var att 
socialvårdskonsulenten på länsstyrelsen hade för socialnämnden påpekat att det 
fanns behov av ytterligare platser. Det var sålunda ett statligt initiativ. Beslutet 
blev att fullmäktige uppdrog åt socialnämnden att begära ytterligare en plats för 
Holmöns räkning vid den planerade tillbyggnaden av ålderdomshemmet i Sä
var.858 859 Vid fullmäktigemötet i februari 1968 togs det beslut om att Hölmön skulle 
teckna avtal med Sävars kommun för två platser vid tillbyggnaden av ålder
domshemmet. Ordförandena i kommunalnämnden och socialnämnden fick i 
uppdrag att förhandla med Sävars kommun och teckna avtal.856 Det dröjde dock 
till sommaren 1969 innan fullmäktige kunde godkänna det nya avtalet med Sä
vars kommun.860 Sävars fullmäktige godkände samarbetsavtalet samma dag.861

Holmöns och Sävars kommuner hade från 1950-talet en gemensam sjukkassa, 
till vilken Holmöns kommunalstämma och senare fullmäktige valde ett ombud 
och en ersättare för ombudet. Från 1962 hade Sävars och Holmöns kommuner en 
gemensam försäkringsnämnd, där Hölmön utsåg en ledamot och en suppleant.862 863

Skolväsendet
En inledande interkommunal samverkan i något mindre skala var när eleverna i 
fortsättningsskolan från 1951 fick undervisning i Sävar. Samarbetet startade 
nännare fyra år innan kommunen övertog ansvaret för skolväsendet från försam
lingen 1955. Överföringen av fortsättningsskolan till Sävar hade skett på initiativ 
av folkskoleinspektören, då det bara fanns fyra elever som skulle genomgå denna 
skolform inom Holmöns skoldistrikt. Åtgärden var inte uppskattad av Holmöns 
skolråd, då det ledde till inackorderingskostnader.86' Det stora startskottet inom 
det interkommunala samarbetet om skolväsendet var när fullmäktige i mars 1963 
efter förslag från skolstyrelsen tog beslut om att begära att få införa grundskolan

856 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1958-12-27, § 6.
857 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-10-19, § 4.
878 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-10-28. § 8.
859 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1968-02-03, § 7.
8i’° Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-07-04, §§ 5- 

6
861 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-07-04, §§ 5-6, 

och Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Sociala handlingar, 
1939-1973, Utdrag ur protokoll kommunalfullmäktige i Sävars landskommun 1969-07-04, tj 52.

862 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-12-28, § 13, 
1965-10-23, § 3, och 1969-07-04, § 3.

863 Umeå stadsarkiv: Protokoll skolrådet i Holmöns församling 1951-12-28, § 3, och Holmöns 
kommun, Skolstyrelsen, Bilagor till protokoll 1930-1973, Skrivelse från Holmöns skolråd, genom 
komminister Sigfrid Landin, till skolöverstyrelsen, daterad 1951-12-29.



i årskurs I 6 från och med hösten 1963. Fullmäktige uttalade även önskemål om 
samarbete med Umeå stad gällande grundskolans högstadium, årskurserna 7-9. 
vilket också kom att ske.864 Beslutet godkändes av Kungl. M a j : t i maj 1963. Infö
randet skedde från läsåret 1963 1964.8,0

Hälsovården
På hälsovårdens område blev interkommunal samverkan aktuell först i ett tämli
gen sent skede av Holmöns tid som egen kommun. Av årsberättelsen för år 1971 
från Holmöns kommuns hälsovårdsnämnd framgick det att kommunen vid behov 
tick experthjälp från Umeå kommun.8M’ Från ingången av 1972 ändrades regel
verket så att det ställdes krav på att alla kommuner måste ha tillgång till en häl
sovårdsinspektör, om kommunen inte genom dispens befriades från kravet.s<>' 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars 1973 beslöts: "att kommunen 
skall söka dispens från skyldighet att anställa hälsovårdsinspektör t.o.m. den 
31.12 I973".81’8 Motivet till ansökan var dels att kommunsammanläggningen 
skulle ske vid årsskiftet 1973/1974, dels att kommunen för sin hälsovårdstillsyn 
skulle köpa tjänster från Umeå kommun.869 Socialstyrelsen beviljade den I 1 sep
tember 1973 Holmöns kommun dispens från kravet på hälsovårdsinspektör fram 
till utgången av 1973.8 " Holmöns kommun uppfyllde sina intentioner om sam
arbete med tjänstemän på Umeå kommuns hälso- och miljövårdsnämnd. Det 
skedde vid minst två tillfällen, bl.a. deltog inspektörer från Umeå kommun i en 
besiktning 1973 för att följa upp ett vitesföreläggande.8 1 Arrangemanget bör så
lunda ses mot bakgrund av att kommunsammanläggningen låg nära i tiden.

Polisväsendet
Samma år som Hölmön blev egen kommun 1925 tillkom en ny polislag. Enligt 
denna kunde länsstyrelsen tvinga kommuner till interkommunal samverkan inom 
polisväsendet, antingen ett gemensamt distrikt ellerett kommunalförbund.872

Sl'4 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1963-03-23, ij 2.
Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Skolstyrelsen. Bilagor till protokoll 1930-1973, Beslut av 

Kungl. Maj:t (Ecklesiastikdepartementet) 1963-05-17. 
m' Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 1941-1973. Hälso

vårdsnämndens handlingar samt renhållning 1941-1973. Årsberättelse ang. hälsotillståndet i kom
munen samt hälsovårdsnämndens verksamhet i Holmöns kommun ar 1971. daterad 1972-06-05.

",7 Bro 2000 s 131 IT och Wångmar 2005 s 1821.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1973-03-23, tj 6. 

m Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1941-1973, Hälso
vårdsnämndens handlingar 1941-1973, Skrivelse ställd till Konungen, daterad 1973-05-25.

>l7" Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Handlingar 1941 1973, Hälso
vårdsnämndens handlingar 1941 1973, Socialstyrelsens beslut 1973-09-1 I. 

χ7' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1973-06-21, ij 3. och 1973- 
I 1-18. ij 2. 
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I oktober 1925 utsåg stämman två personer som tillsammans med landsfiskalen i 
Sävar hade till uppgift att utreda indelningen i polisdistrikt inom landsfiskalsdi- 
striktet.87 ' I december 1925 fanns ett förslag från landsfiskalen och de två perso
ner från Hölmön som stämman utsett om att Hölmön borde få vara ett eget polis
distrikt. Förslaget tillstyrktes av stämman i december I925.87* Holmöns kommun 
förblev ett eget polisdistrikt med en extra befattningshavare, först fjärdingsman 
och senare poliskonstapel, ända fram till att polisväsendet förstatligades 1965.871 * * * 875

Brandförsvaret och totalförsvaret
År 1953 övervägde Holmöns brandstyrelse att försöka åstadkomma ett samarbete 
med Sävars kommuns sötare, då Holmöns kommun hade svårigheter att rekrytera 
någon egen sötare. Något sådant samarbete kom aldrig till stånd.87'1 I anslutning 
till brandlagens och brandstadgans tillkomst 1962 framförde länsbrandinspektö- 
ren synpunkter på brandförsvarets standard på Hölmön, bl.a. hur brandkåren 
alarmerades. Därför gav kommunalnämnden brandchefen i uppdrag att utreda 
alarmeringsfrågan.8 7 Under 1964 tog Umeå stads larmcentral över alarmeringen 
av Holmöns brandkår.8,8 Något beslut om att ingå avtal med Umeå stad om 
alarmeringen togs inte i kommunalnämnden eller fullmäktige. I april månad 
1972 beslöt fullmäktige att förnya avtalet med Umeå kommun.870 878 879 I mars 1964 
fick kommunalnämnden yttra sig över ett förslag upprättat av brandchefen i 
Umeå stad om en samordning av brandförsvaret inom Umeå kommunblock. 
Nämnden lämnade följande yttrande: ”Kommunalnämnden som tagit del av 
ärendet, har intet att tillägga till förslaget”.880

Utifrån vad som anges i Holmöns kommuns budgethandlingar förekom det 
från andra halvan av 1940-talet ett interkommunalt samarbete kring civilförsva
ret, men här var staten inblandad i indelningen i civilförsvarsområden. Det var 
därför inte jämförbart med andra kommunala ansvarsområden. Enligt förslaget 
till utgifts- och inkomststat för 1946 ingick landskommunerna Umeå, Sävar och

871 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1925-10-18, § 4,
8,4 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1925-12-13. § 5.
875 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1930-1954 och Pro

tokoll kommunalfullmäktige 1955-1964.
876 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1953-04-25, i; 3, och

1953-11-14, §2.
877 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1962-10-27, i) 7.
878 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, 

Brandstyrelsens handlingar 1939-1973, Uppgift om brandförsvaret år 1964 i Holmöns kommun, 
daterad 1965-09-25.

879 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1972-04-15, § 5.
880 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1964-03-13, § 5, och 

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1939-03-06, § 4, och 
Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Brandstyrelsens hand
lingar 1939-1973, Skrivelse från stadskansliet i Umeå stad till Brandstyrelsens i Holmöns kommun 
1964-08-07 och Skrivelse från Holmöns kommun till stadskansliet i Umeå 1964-08-12.



Hölmön i samarbetet, benämnt Umeå norra civilförsvarsområde.881 Inför 1947 
hade det skett en omorganisation, varvid Sävars och Holmöns kommuner bildade 
Sävars civilforsvarsområde.882 Senare tillhörde Holmöns kommun istället Umeå 
civilförsvarsområde, som 1965 bestod av Umeå stad, Vännäs och Holmsunds 
köpingar samt Nordmalings, Bjurholms, Degerfors, Vännäs, Sävars, Holmöns, 
Bygdeå och Nysätra landskommuner.88’

Indelningsreformerna
En offentlig utredning som föregick tillkomsten av 1952 års indelningsreform 
var social vårdskommittén, som hade ett brett uppdrag innefattande hela den sam
lade socialvårdens framtida organisation. År 1942 lade utredningen fram ett be
tänkande som föreslog inrättandet av socialvårdskommuner, vilka skulle överta 
de mindre kommunernas ansvar för fattigvård, nykterhetsvård, barnavård och 
hälsovård. De större kommunerna borde även fortsättningsvis ha eget ansvar för 
de fyra ovan angivna uppgifterna.884 Hölmön var en av de kommuner som fick 
möjlighet att lämna yttrande över förslaget. Frågan behandlades av stämman i 
mars 1943 och beslöt att avstyrka socialvårdskommitténs förslag. Motiveringen 
var följande: "med hänsyn till att kommunen genom sitt läge långa tider blir av
stängd från fastlandet, varför den sociala hjälpverksamheten självfallet skulle 
komma att utföras av inom kommunen för ändamålet utsedda organ, ett förhål
lande som föranledde till kommunens utbrytning från Sävar år 1925".888 Argu
menteringen var nästan helt av geografisk och praktisk karaktär. Socialvårds
kommitténs förslag kom heller aldrig att genomföras.886

Kommunen fick även yttra sig över kommunindelningskommitténs betänkan
de 1945. Detta behandlades av kommunalnämnden i november 1945, som efter 
diskussion uppdrog åt ordförandena i kommunalstämman och kommunalnämn
den att sammanställa kommunens yttrande. Nämndens protokoll hade följande 
lydelse:

1011 IJmeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Utgifts- och inkomststater 1926- 
1973. f örslag till utgifts- och inkomststat för Umeå norra civilförsvarsområde år 1946. daterad 
1945-09-27.

1,11 ’ Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Utgifts- och inkomststater 1926-
1973. förslag till utgifts- och inkomststat för Sävars civilförsvarsområde år 1947. daterad 1946-10- 
05.

m‘ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1953-07-26, § 3. och 
Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1961-06-17. ij 4. 1962-12-22, tj 6, och 
1965-10-23, § 4. och Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Div. Handlingar 
1941 1973, Civillörsvarsnämnden, Kristidsstyrelsen 1941 1973, Organisationsplan, Territoriell in
delning för Umeå civilforsvarsområde, 1965-06-15

m SOU 1942:56 och Wångmar 2003 s 79ff.
**’ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalstämman i Holmöns landskommun 1943-03-20, § 6.
**' Wångmar 2003 s 81 f.



Anmodad av länsstyrelsen att avgiva yttrande angående kommunindel- 
ningskommitténs betänkande och förslag om sammanslagning av kom
muner till större förvaltningsenheter.

Frågan diskuterades varvid framhölls det svåra i att sammanslå Hölmön 
med fastlandskommunema med tanke på vårt isolerade läge samt våra i 
många delar skilda intressen, nämnden överlämnade frågan till kommu
nalstämmans ordf. Alfred Jonsson och undertecknad att i enlighet därmed 
avgiva nämndens yttrande.887

Det av kommunalstämmans och kommunalnämndens ordförande upprättade ytt
randet löd:

Anmodad att avgiva yttrande i ärendet angående Kommunindelnings- 
kommitténs betänkande och förslag

Kommitténs uppdrag att utreda frågan om att på ändamålsenligaste sätt 
sammanslå kommuner så att de skulle erhålla den storlek som anses vara 
lämpligt till förvaltningsenhet, får vi innan frågan kommer till avgörande 
framhålla våra synpunkter.

Att Hölmön från sitt isolerade läge icke haft sådan samhörighet med 
fastlandskommunen som eljest varit fallet inom kommuner torde framgå 
därav, att ehuru Hölmön tillhört Sävar socken och församling sedan denna 
bildades tills år 1925 ändå utgjort eget skoldistrikt och eget fattigvårds- 
samhälle sedan dessa institutioners tillkomst, skillt från församlingen och 
kommunen i övrigt. Dessutom från början av 1800 talet har Hölmön varit 
kapellförsamling och kyrkobokföringsdistrikt, omständigheter som tillful
lo torde visa att de framkommit av naturliga skäl. Ehuru kommunikatio
nerna mycket förbättrats under senare åren kvarstår ännu svårigheter. Om 
man till exempel en viss dag skall bevista ett sammanträde på fastlandet 
kan man på grund av väderleksförhållanden icke kunna resa över kvarken 
även om man är villig offra en dag i förväg och hemresan är lika osäker. 
Detta förhållande är särskilt vanligt höstmånaderna, och sedan drivisen 
börjat hindra trafiken över till fastlandet kan isoleringen vara i veckor och 
i enstaka fall månader. Om Hölmön skulle sammanföras med en större 
fastlandskommun så kunde dessa omständigheter inverka till att Holmöns 
intressen kunde bliva eftersatta i synnerhet som vi i mycket hava helt and
ra intressen.

Av vad vi sålunda anfört torde framgå vad vi anse vara de mest talande 
skälen emot att Hölmön sammanslås med en fastlandskommun fa vi över
lämna till vederbörande myndigheter att efter prövning av fördelar och 
nackdelar av en sammanslagning fatta det beslut som för framtiden kom
mer att vara det mest ändamålsenliga.888

887 Umeå stadsarkiv. Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1945-11-25, § 1.
888 Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970, Kommunstyrel

sen Bilagor 1971-1973, Skrivelse till Länsstyrelsen i Västerbottens län, Umeå, daterad 1945-11-27.



Yttrandet måste tolkas som att det i huvudsak var geografiska/praktiska omstän
digheter som låg till grund för att Holmöns landskommun borde slippa att läggas 
samman med kommuner med på fastlandet. Det enda som möjligen kunde kopp
las till begreppet lokal identitet var talet om att Holmöns kommun och kommu
nerna på fastlandet hade skilda intressen. Till detta återkommer jag i den sam
manfattande analysen.

Länsstyrelsen i Västerbotten lade inte något förslag till sammanläggningar av 
kommuner inom länet inför 1952 års indelningsreform. Kammarkollegiet gjorde 
därför en egen utredning i frågan. När det gällde Hölmön anförde kollegiet föl
jande:889

Kommunen är en ökommun. Avståndet från kyrkbyn till närmaste hamn 
på fastlandet. Ostnäs, är över en mil. Enligt uppgift är kommunen under 
vintrar med normala temperaturförhållanden på grund av isförhållandena 
under omkring fyra månader om året isolerad från fastlandet. Vid nu an
givna förhållanden synes det kollegiet, att en sammanläggning av kom
munen med kommun på fastlandet icke bör ske.

I ('Österbottens-Knriren (frisinnad) fick kollegiets motivering gällande Hölmön 
följande korta kommentar: ”Hölmön är vanligen isolerad fyra månader under 
vintern från fastlandet och av denna anledning anser kollegiet att den alltjämt bör 
få anstå som självständig kommun”.890 Även i Västerbottens Folkblad (s) var in
formationen nästan lika kortfattad: "Holmöns kommun hade den I januari 1949 
en folkmängd av 313 personer och 3.978 skattekronor. Kommunen, som bildar 
en ö, är under vintrarna isolerad omkring fyra månader om året från fastlandet, 
fin sammanläggning med någon kommun på fastlandet synes därför inte böra 
ske".891 De båda tidningarna gjorde sålunda inga kommentarer utöver vad som 
stod i kammarkollegiets yttrande. Kungl. Maj:t följde helt kollegiets förslag vid 
sitt beslut i konseljen den 31 mars 1950.892

Frågan om kommunens fortbestånd som egen enhet togs upp i fullmäktige i 
oktober 1959. Det var fullmäktigeledamoten, komminister Sigfrid Landin, som 
föreslog: "att det tillsättes en kommitté for utredning av kommunens ekonomi 
om den på längre sikt kan anses tryggad att fortsätta som egen kommun, eller om 
en sammanslagning med annan kommun bör ordnas”, fullmäktige beslöt att 
bordlägga frågan.89' Vid fullmäktiges möte i november 1959 beslöt fullmäktige 
att tillsätta en kommitté på tre personer som hade till uppgift att upprätta en plan 
för kommunens inkomster och utgifter samt utdebitering under de närmaste åren. 
Kommittén bestod av fyra personer, vilka alla var ledamöter i fullmäktige: Lan-

m Riksarkivet: Konseljakt Inrikesdepartementet 1950-03-31, nr 28. Ny kommunal indelning i Väs
terbottens län: Kammarkollegiets yttrande angående den allmänna kommunindelningen i Väster
bottens län den 1949-12-30.

™ I ci ster bottem-K unren 1950-01-11.
"" Västerbottens Folkblad 1950-01-11.
x'n Riksarkivet: Konseljakt Inrikesdepartementet 1950-03-31. nr 28, Ny kommunal indelning i Väs- 

lerbottens län. ocb SFS 1950:109.
m' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-10-24, $ 8.



din själv, kommunalnämndens ordförande John Grubbström, fullmäktiges ordfö
rande Hugo Jonsson samt fullmäktiges vice ordförande John Wikander. Landin 
valdes till sammankallande.8,4

Frågan återkom inte i fullmäktige. En möjlig förklaring var att Landin flyttade 
från Hölmön 1960 för att istället bli kyrkoherde i Jukkasjärvi församling.895 896 Ut
ifrån sammanställningen av kommunens ekonomiska ställning, som återges i ka
pitel nio, var förslaget väl motiverat. Det var under perioden 1958-1962 som 
ekonomin var mest ansträngd. Utgifterna var större än inkomsterna och kommu
nens skulder ökade betydligt.8%

Holmöns kommun gavs möjlighet att lämna yttrande över förslaget från de 
indelningssakkunniga till principer för ny kommunal indelning 1961, men avstod 
från att göra detta.897 I mars 1963 lämnade kommunalfullmäktige remissvar över 
länsstyrelsens preliminära förslag till indelning av länet i kommunblock. Försla
get innebar att Umeå stad, Umeå landskommun. Holmsunds köping, Hörnefors 
landskommun, Sävars landskommun och Holmöns landskommun bildade ett 
block.898 Kommunens svar var kort: ”Kommunalfullmäktige hade intet att anföra 
till länsstyrelsens förslag i den föreslagna planen. Men vid höll sitt tidigare fram
förda önskemål om att Holmöns kommun tår ingå i Umeå stad”.899 Den andra 
meningen torde inte ha varit nödvändig att framföra, då förslaget till indelning 
innebar att Hölmön ingick i ett block med Umeå stad som centralort. Beslutet i 
fullmäktige togs utan beredning av kommunalnämnden. Länsstyrelsen gjorde 
inga förändringar av Umeå kommunblock i sitt slutliga förslag, som överlämna
des till Kungl. Maj:t i början av april 1963. Holmöns kommuns placering i Umeå 
kommunblock var inte omdiskuterad, varför Hölmön inte fick någon uppmärk
samhet i lokaltidningarnas redogörelse över förslaget.900 Kungl. Maj:t fastställde 
samma blockindelning den 19 december 1963.901

På fullmäktiges sammanträde i februari 1964 behandlades en skrivelse från 
länsstyrelsen med uppmaning till kommunerna inom Umeå kommunblock att 
bilda en samarbetsnämnd. Fullmäktige beslöt emellertid att bordlägga frågan i 
avvaktan på att Umeå stads drätselkammare tog initiativ i frågan.9"2 Ett sådant 
initiativ behandlades av fullmäktige i juni 1964, då fem personer valdes till en

8.4 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1959-11-14, § 3.
8.5 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1960-04-16, § 4.
896 Kommunernas Finanser 1958-1962.
897 Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1961-10-13 nr 30 (Proposition 1961:180. Angåen

de översyn av rikets indelning i borgerliga kommuner)'. Länsstyrelsen i Västerbottens län, skrivelse 
1961-05-09 gällande remissvar från kommunerna i Västerbottens Iän s 1. Av länets kommuner var 
det bara Hölmön och Vännäs köping som inte lämnade något remissvar. I fullmäktiges protokoll 
finns det inget beslut om att avstå från att yttra sig. Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäk
tige i Holmöns landskommun 1961-04-01.

898 Västerbottens Folkblad 1962-12-11 och 1962-12-12 och Landskommunernas Tidskrift Nr I 
1963.

899 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-03-02, § 5.
9,10 Västerbottens Folkblad 1963-04-08 och 1963-04-09 samt Västerbottens-Kuriren 1963-04-06 

och 1963-04-08.
901 SFS 1964:162, Västerbottens Folkblad 1963-12-20, Västerbottens-Kuriren 1963-12-20, Dagens 

Nyheter 1963-12-20, och Kommunernas Tidskrift Nr 1 1964.
9,12 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-02-29, § 4.



kommitté som inför drätselkammaren i Umeå stad skulle diskutera bildandet av 
en samarbetsnämnd i blocket. Det var fem manliga ledamöter av fullmäktige 
som valdes till ledamöter i kommittén.90’ Vid fullmäktiges möte i september 
1964 valdes två ledamöter och två suppleanter till den samarbetsnämnd som nu 
bildats inom kommunblocket. En av ledamöterna var hemmansägaren Hugo 
Jonsson, som numera var ordförande både i fullmäktige och kommunalnämnden. 
Även de tre övriga valda var män. Samarbetsnämnden bestod av 13 ledamöter, 
där Umeå stad utsåg fem ledamöter, medan Holmsunds köping, Holmöns, Hör- 
nefors och Sävars landskommun vardera utsåg två ledamöter. Varje kommun ut
såg lika många suppleanter som ledamöter.904

Under de första åren gav inte samarbetsnämndens arbete några avtryck i full
mäktiges protokoll. Det var först i oktober 1966 som fullmäktige behandlade ett 
förslag från stadskansliet i Umeå om att tillsätta en särskild tjänsteman for sam
arbetsnämndens arbete. Frågan bordlades i avvaktan på hur de övriga kommu
nerna i blocket ställde sig. ’"' Den 4 februari 1967 godkände fullmäktige att det 
tillsattes en sekreterare för samarbetsnämnden och att Holmöns kommun till
sammans med övriga kommuner i blocket betalade sin del av kostnaderna.906

Under åren 1968 1970 skedde ett antal val till samarbetsnämnden och organ 
knutna till nämnden. I februari 1968 valdes två ledamöter och två suppleanter till 
samarbetsnämnden for mandatperioden 1968-1970. Den nye ordföranden i 
kommunalnämnden, Curt Lindkvist, blev en av kommunens två ledamöter i 
nämnden. Den andre ledamoten var Rune Lundberg, som var ny ordförande i 
fullmäktige, men som åren 1964- 1967 varit ledamot av samarbetsnämnden. ’" 
År 1969 invaldes socialnämndens ordförande Karl Edlund i samarbetsnämndens 
social vårdskommitté, där kommunen även fick utse suppleant.908 Under 1970 
valdes Curt Lindkvist till ledamot av samarbetsnämndens linjetrafikkommitté.909 
I januari 1971 blev Lindkvist och Lundberg omvalda som ledamöter av samar
betsnämnden for åren 1971 - 1973. ’10

Den konkreta sammanläggningsfrågan kom upp på dagordningen första gång
en år 1969. I februari lämnade fullmäktige yttrande över den PM som hade upp
rättats inom kommunikationsdepartementet, med två alternativ till slutförande av 
kommunblocksreformen, vid behov med tvångsmässiga samgåenden. Alternativ 
två föreskrev att hela reformen skulle vara slutförd senast 1974.’" Fullmäktige 
godtog emellertid inte något av dessa båda förslag, utan beslöt: "att förorda den 
frivilliglinje angående kommunsammanläggningen som statsmakten år 1962 be-

' Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-06-13. § 2.
™ Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1964-09-19. $ 2. 

och Holmöns kommun. Kommunalnämnden. Div. Protokoll 1940-1970. l örslag till reglemente för 
samarbetsnämnden i Umeå kommunblock.

l Imeä stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1966-10-22. ij 5.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1967-02-04. $ 3.

"" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolmöns landskommun 1968-02-03. ij 2.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-07-04. § 4.
Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i i lolmöns landskommun 1970-05-02, ÿ 6.

‘,l" Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1971-01-21. i) 2.
" Kommunikationsdepartementet. Stencil K 1968:13. Kommunindelningsreformens fullföljande 
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slutade om”.91’ Beslutet i fullmäktige togs utan beredning av kommunalnämn
den.

Vid samarbetsnämndens sammanträde den 24 november 1969 behandlades 
tidpunkten för sammanläggningen inom Umeå kommunblock. I protokollet refe
rerades riksdagsbeslutet från maj 1969 om att hela indelningsreformen måste 
vara slutförd vid utgången av 1973. Det var länsstyrelsens uppgift att lägga fram 
förslag till tidpunkt för sammanläggningen i de olika blocken. Länsstyrelsen 
hade i oktober 1969 kallat kommunerna i Umeåblocket till överläggningar för att 
bestämma tidpunkten för när detta block skulle gå samman. På mötet med läns
styrelsen hade representanter för samtliga kommuner i kommunblocket uttalat 
sig för en sammanläggning vid årsskiftet 1973/1974, alltså den sista möjliga tid
punkten. Samarbetsnämnden tog därför följande beslut: ”att rekommendera 
samtliga kommuner uttala, att sammanläggning av kommunerna skall ske års
skiftet 1973/1974”.912 913

På Holmöns fullmäktiges sammanträde i december 1969 beslöts: ”att enligt 
samarbetsnämndens rekommendation uttala att sammanläggning av kommuner
na i Umeå-blocket skall ske årsskiftet 1973-1974”.914 Fullmäktiges beslut byggde 
på ett riksdagsbeslut som inte gav kommunerna något val i sammanläggnings- 
frågan. Politikerna på Hölmön visste nu, om inte förr, att den egna kommunen 
endast fick finnas kvar i ytterligare fyra år, varför både den mentala och praktis
ka anpassningen kunde ta sin början.

Under våren 1972 behandlade samarbetsnämnden det formella beslutet om 
sammanslagningen. Det fanns inga motsättningar om tidpunkten för samgåendet. 
Däremot fanns det skilda meningar om antalet ledamöter och suppleanter i sam- 
manläggningsdelegerade. Samarbetsnämnden beslöt vid ett möte den 8 maj 1972 
med sju röster mot sex föreslå att sammanläggningsdelegerade skulle bestå av 61 
ledamöter och 20 suppleanter.915 Holmöns fullmäktige behandlade sammanlägg- 
ningsfrågan den 17 juni 1972. Fullmäktige anslöt sig till minoritetsforslaget i 
samarbetsnämnden, där delegerade bestod av 65 ordinarie ledamöter och 20 sup
pleanter, varav Hölmön skulle utse en ordinarie ledamot och en suppleant. 916 
Beslutet i fullmäktige togs utan beredning av kommunstyrelsen. Det stred mot 
kommunallagens beredningstvång.

Samarbetsnämnden skickade skrivelser med kommunernas begäran om sam
manläggning 1974 till länsstyrelsen och kammarkollegiet i augusti 1972. Efter
som de olika kommunerna i blocket fattat olika beslut om antalet ledamöter i 
sammanläggningsdelegerade var det länsstyrelsens uppgift att föreslå vilket antal

912 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-02-22, § 8.
913 Umeå stadsarkiv: Protokoll samarbetsnämnden i Umeå kommunblock 1969-11-24, § 18.
914 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1969-12-22, § 9.
915 Umeå stadsarkiv: Protokoll samarbetsnämnden i Umeå kommunblock 1972-03-15, § 16, och 

1972-05-08, § 30.
916 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1972-06-17, § 3. Sedan år 

1965 bestod kommunblocket bara av fem kommuner, då Umeå stad och Umeå landskommun lagts 
samman vid årsskiftet 1964/1965. Ivarsson 1992 s 183.



som borde gälla, varefter det formella beslutet fattades av Kungl. Maj:t.<)|7 
Kammarkollegiets yttrande i lämnades till Kungl. Maj:t den 24 november år 
1972. Kollegiets tillstyrkte att sammanläggningen skulle äga rum. Dock före
slogs att antalet delegerade borde vara i enlighet med vad Holmsunds och Hörne- 
fors kommuner föreslagit, 61 ordinarie delegerade och 20 suppleanter. Skillna
den mellan de båda förslagen var att i det förslag som Holmöns fullmäktige till
styrkt hade Umeå kommun 50 ordinarie och I suppleant. I det andra förslaget 
hade Umeå kommun 46 ordinarie och 5 suppleanter. Kungl. Maj:ts beslut om 
sammanläggning togs den 23 februari 1973 och var i enlighet med kollegiets för
slag gällande antalet delegerade. "*

Beslutet om sammanläggningen av Umeå kommunblock tick liten uppmärk
samhet i massmedia, då det var ett frivilligt samgående. " ’ Desto större blev 
uppmärksamheten kring sammanläggningar som skedde med tvång. Allra störst 
uppmärksamhet tick beslutet om att med tvång sammanlägga Dorotea kommun 
med Åsele och Fredrika kommuner. I protest mot regeringens beslut igångsattes 
en hungerstrejk i Dorotea.920

Holmöns kommunfullmäktige valde ledamot och suppleant till delegerade den 
30 mars 1973. Kommunstyrelsens ordförande Curt Lindkvist utsågs till ordinarie 
ledamot och fullmäktiges ordförande Rune Lundberg till suppleant.’21

Kommunblocksreformens lokala genomförande var inte särskilt fyllt av kon
flikter. Det fanns till synes inget motstånd som utifrån argumenteringen tydde på 
någon stark lokal identitet på Hölmön som fungerade som en drivkraft för att fl 
bestå som egen kommun så länge som möjligt. Den enda direkt kritiska hand
lingen var att kommunen inte tillstyrkte införandet av tvångslagstiftning för att 
kunna slutföra reformen. Uppfattningen delades av ungefär hälften av landets 
kommuner när frågan remissbehandlades runt årsskiftet 1968/1969.12~ Samtidigt

Umeå stadsarkiv: Handlingar samarbetsnämnden i Umeå kommunblock. Dnr. 1972.24. Samar- 
bctsnämndens skrivelse till Kungl. Kammarkollegiet 1972-08-15 och Umeå kommunkanslis skri
velse till länsstyrelsen i Västerbottens län 1972-08-18.

1111 Riksarkivet: Konseljakt civildepartementet 23 februari 1973 nr 10, Sammanläggning inom Umeå 
kommunblock: Protokoll kommunfullmäktige i Holmnsunds kommun 1972-06-28, i) 44, Protokoll 
kommunfullmäktige i Hörenfors kommun 1972-06-21, 5j 32, Protokoll kommunfullmäktige i Sä- 
vars kommun 1972-06-16. ÿ 53, Protokoll kommunfullmäktige i Umeå kommun 1972-06-26, ij 
130. Länsstyrelsens yttrande 1972-10-10, Kammarkollegiets yttrande. Sammanläggning i Umeå 
kommunblock. 1972-11-24. Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 
1932 1970. Kommunstyrelsen Bilagor 1971-1973, Avskrift av Kungl. Maj:ts beslut om Samman
läggning av Holmsunds. Holmöns. Hörnefors, Sävars och Umeå kommuner, Västerbottens län. Ci
vildepartementet. I973-02-23.

Västerbottens Folkblad 1973-02-24 och \973-02-27.
Västerbottens Folkblad 1973-03-09. 1973-03-16. 1973-03-17. 1973-03-19. 1973-03-20. 1973-

03- 21.1973-03-22. 1973-03-23. 1973-03-24. 1973-03-29. 1973-04-04. 1973-04-05. 1973-04-06. 
1973-04-10. 1973-04-13. 1973-04-14. 1973-04-25. 1973-04-26 och 1973-04-27 och Västerbottens- 
Kuriren 1973-02-28. 1973-03-09. 1973-03-10. 1973-03-17. 1973-03-19. 1973-03-20. 1973-03-22. 
1973-03-23. 1973-03-24. 1973-03-281973-03-30. 1973-04-02. 1973-04-03. 1973-04-04. 1973-04- 
05. 1973-04-06. 1973-04-09. 1973-04-10. 1973-04-12. 1973-04-13. 1973-04-14. 1973-04-16. 1973-
04- 21. 1973-04-25. 1973-04-26 och 1973-04-27.

Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Holmöns kommun 1973-03-30. § 3. 
Proposition 1969:103 s I5IT.



var Holmöns kommun inte angelägen om att tidigarelägga samgåendet utan 
kvarstod som egen kommun så länge som möjligt. Det hade annars varit möjligt 
att göra en partiell sammanläggning före år 1974, exempelvis mellan Holmöns 
och Sävars kommuner.

Vid en intervju med Curt Lindkvist, som var ordförande i kommunalnämnden 
/kommunstyrelsen i Holmöns kommun under åren 1968-1973, anger han att det 
nog ansågs som en otillräcklig halvmesyr att bara gå ihop med Sävars kommun 
och att det därför var lika bra att vänta på den fullständiga sammanläggningen av 
Umeå kommunblock. I någon mån kan uttalandet kopplas till begreppet lokal 
identitet i den bemärkelsen att det ansågs mer nesligt att uppslukas av en så liten 
kommun som Sävar, som Hölmön dessutom tidigare, fram till och med 1924, 
tillhört i kommunalt avseende. Däremot fungerade kommunikationerna mellan 
Hölmön och fastlandet på ett relativt tillfredsställande sätt. Dessutom fanns det 
en förståelse inom kommunblockets samarbetsnämnd för att det måste finnas 
fungerande förbindelser mellan ön och fastlandet. I fråga om den kommunala 
servicen fanns det en insikt bland Hölmön politiker om att denna skulle genomgå 
en viss försämring efter sammanläggningen. Samtidigt var Holmöns politiker så 
realistiska att de insåg att det inte skulle finnas någon möjlighet att kvarstå som 
egen kommun på något längre sikt.92' Den siste fullmäktigeordföranden Rune 
Lundberg menar vid en intervju att kvarblivandet som egen kommun i viss mån 
kan förklaras med slentrian, alltså av gammal vana.92!

Sammanfattning
Holmöns kommun hade främst interkommunal samverkan på två områden, dels 
inom fattigvården/socialvården kring ålderdomshem, dels inom skolväsendet, 
först kring fortsättningsskolan och senare grundskolans högstadium.

Interkommunalt samarbete om ålderdomshem var under perioden 1952-1974 
ovanligt, då nästan alla svenska kommuner hade minst ett eget ålderdomshem.923 924 925 
Avsaknad av eget ålderdomshem kunde ses som ett uttryck för lågt invånarantal, 
små ekonomiska resurser och att de välfärdspolitiska ambitionerna inte var stora.

Däremot var det vanligt förekommande med mellankommunal samverkan 
kring grundskolans högstadium. I flertalet fall pågick denna samverkan från för
sta halvan av 1960-talet fram till kommunblocksreformens slutförande på lokal 
nivå, vilken skedde senast år 1974. Tanken med kommunblocksreformen var just 
att det inom varje block fanns minst en högstadieskola som kommunerna kunde 
samarbeta om i avvaktan på att sammanläggningen kom till stånd. För Holmöns 
del skedde samarbetet med Umeå stad/kommun.

Strax innan Holmöns kommun upphörde inleddes ett samarbete med Umeå 
kommun kring hälsovårdsfrågor, men detta formaliserades inte i något avtal. Det

923 Intervju med Curt Lindkvist 2008-07-09.
924 Intervju med Rune Lundberg 2008-08-10.
925 Ålderdomshemmen och deras vårdlagare år 1950 av Kungl. Socialstyrelsen (1953) s 13ff, Soc- 

ialvården 1961 s 21 f och 48ff, Socialvården 1965 s 23 och 54ff, Socialvården 1970 s 167-179 och 
Socialvården /973 s 233-247.



innebar att inspektörer från Umeå kommuns hälso- och miljövårdsnämnd biträd
de Holmöns hälsovårdsnämnd vid handläggningen av mer komplicerade ären
den. Samarbetet kan ses som ett förebud inför sammanläggningen.

Ytterligare ett kommunalt ansvarsområde där det förekom interkommunal 
samverkan var brandförsvaret. Samarbetet var synnerligen blygsamt och bestod i 
att Umeå stads/kommuns brandförsvar utgjorde alarmeringscentral för Holmöns 
brandkår från 1964/1965 fram till att Holmöns kommun upphörde.

Holmöns kommuns agerande vid de båda indelningsreformerna, företrädesvis 
kommunblocksreformen, verkar ha präglats av realism - pragmatism och inte av 
någon idealism till följd av en stark lokal identitet. Inför storkom munreformen 
var kommunens självständighet inte på allvar hotad. Vid kommunens yttranden 
över betänkanden från socialvårdskommittén och kommunindelningskommittén 
betonades karaktären av ö-kommun med isolering från fastlandet under vissa pe
rioder av året. I det sistnämnda fallet framhölls att Holmöns kommun och kom
munerna på fastlandet hade olika intressen. Intresseskillnaderna skulle i någon 
mån kunna kopplas till en föreställning om skilda lokala identiteter.

Det var omöjligt för Hölmön att fa kvarstå som egen kommun efter kom- 
munblocksreformens genomförande. Ett skäl till att ingen partiell sammanlägg
ning med Sävars kommun kom till stånd före 1974 var att en sådan bara var en 
temporär lösning i avvaktan på sammanläggningen av hela blocket. Dessutom 
var det kanske lättare för den lokala identiteten på Hölmön att uppslukas av en 
stor kommun som Umeå istället för den mindre Sävars kommun.



11. SMÅ KOMMUNER I SVERIGE 
1862-2007

Föreliggande kapitel syftar till att sätta in Holmöns kommun i ett nationellt kom
parativt perspektiv med fokus på forekomsten av kommuner med lågt invånaran
tal. Utöver generella översikter görs även fallstudier på två detaljnivåer. Den 
mest detaljerade gäller tre kommuner, Visingsö, S:t Ibb (Ven) och Hotagen, där 
frågor om kommunal indelning, befolkningsutveckling, kommunal ekonomi och 
kommunalpolitik, inklusive antalet förtroendevalda och könsfördelningen bland 
dessa, tas upp. Nämnda kommuner varjämte Hölmön de enda med färre än 1000 
invånare efter 1952 års indelningsreform. De följs fram tills att kommunerna 
upphör som egna självständiga enheter, vilket emellertid sker vid skilda tidpunk
ter. Den mindre detaljerade nivån gäller kommuner som vid en tidpunkt var lan
dets minsta eller näst minsta (efter Hölmön) till folkmängden. Det gäller 1971, 
1974 och 2007. I dessa fall avser studien främst politikerkårens storlek och 
sammansättning samt den kommunala ekonomin. Det handlar om totalt tre 
kommuner, Gustav Adolf, Sorsele och Bjurholm. Förekomsten av kommuner 
med låg folkmängd i Sverige behandlas främst i ett kronologiskt perspektiv och 
innehåller följande åtta delmoment:

• Vid genomförandet av 1862 års kommunreform.
• Nybildade landskommuner I863-195I.
• När Hölmön blev egen landskommun 1925.
• Inför storkommunreformen 1952.
• Kommuner med låg folkmängd efter indelningsreformen 1952.
• Inför kommunblocksreformens slutförande I971 och I974.
• Efter kommunblocksreformens slutförande I974.
• Nutida förhållanden.

Vid genomförandet av 1862 års 
kommunreform
Vid 1862 års kommunreform lades sockenindelningen till grund för indelningen 
i landskommuner. Antalet landskommuner uppgick därmed till 2358. År I860 
hade Holmöns kapellförsamling, som inte blev egen primärkommun genom den
na kommunreform, 310 invånare. På grundval av I860 års befolkningssiffror var 
det 98 svenska landskommuner som hade färre än 310 invånare. De utgjorde fyra 
procent av alla landskommuner. Fördelningen mellan olika delar av landet var 
långt ifrån jämn. I tre län, Gotland (25), Malmöhus (18) och Skaraborg (26) 
fanns 69 av de 98 kommunerna. Dessa län stod alltså för 70 procent av de allra



minsta landskommunerna. Räknas ytterligare två län med. Uppsala (7) och Älvs- 
borg (7), fanns 83 av kommunerna, utgörande 85 procent, koncentrerade till fem 
län. De resterande 15 kommunerna fördelades på sju län enligt följande: Stock
holm (3). Södermanland (2), Östergötland (3). Jönköping (2), Kronoberg (1). 
Västernorrland (I) och Jämtland (3). I de övriga 12 länen fanns det inte någon 
landskommun med färre än 310 invånare. Vid denna tidpunkt fanns det ingen 
kommun i landet som hade under 100 invånare, men väl sju som hade under 200 
invånare. Fördelningen var två i Gotlands län, två i Malmöhus län, en i Älvs
borgs län samt två i Skaraborgs län. Det var dock bara den allra minsta, Bjärshög 
i Bara härad i Malmöhus län, som hade under 150 invånare, närmare bestämt 
I28.026

Nybildade landskommuner 1863-1951
Under tidsperioden från I862 års kommunreform fram till 1952 års kommunala 
indelningsreform tillkom det totalt 54 landskommuner. Flertalet av delningarna 
ägde rum före I920 och den allra sista I93I. Flest delningar förekom i Blekinge, 
Göteborgs och Bohus, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Delningar
na inom Västerbottens län har delvis redan behandlats i kapitel sex. De nybildade 
kommunerna kan indelas i tre grupper. Den första var en mer allmän grupp utan 
några uppenbara geografiska särdrag. Där ingår till exempel Gustavsberg i 
Stockholms län. Fågelfors, Överum och Örsjö i Kalmar län, Kyrkhult, Eringsbo- 
da och Ringamåla i Blekinge län, Färed i Skaraborgs län samt Viker i Örebro 
län. Den andra gruppen består av ö- och kustkommuner. Utöver Hölmön åter
finns här bl.a. Björkö-Arholma i Stockholms län. Tjurkö, Aspö och Hasslö i Ble
kinge län samt Skaftö, Smögen. Malmön, Rönnäng och Klädesholmen i Göte
borgs och Bohus län. I den tredje och sista gruppen återfinns kommuner som låg 
i glesbygd, främst i Norrland, där moderkommunen i utgångsläget var stor till 
ytan. Bland de nybildade landskommunerna i denna kategori hittar man Nyskoga 
i Värmlands län, Idre i Kopparbergs län, Storsjö och Laxsjö i Jämtlands län. Ör
träsk. Bureå, Byske och Tärna i Västerbottens län samt Edefors, Töre, Junosuan- 
do, Korpilombolo och Tärendö i Norrbottens län.‘>:

En genomgång av folkmängden i de nybildade kommunerna visar att få av 
dem hade en lägre folkmängd än Hölmön vid tidpunkten för nybildningen. När 
Hölmön blev egen kommun I925 uppgick dess folkmängd till 430 invånare. Av 
de 50 andra nybildade landskommunerna var det endast Färed i Skaraborgs län 
och Nya Varvet i Göteborgs och Bohus län som hade ett lägre invånarantal vid 
nybildningen. Färed bildades I888 och hade då en folkmängd på 239 invånare. 
Nya Varvet tillkom I877 och hade år 1880 329 invånare. Andra öar som blev 
egna landskommuner under perioden hade i allmänhet över I000 invånare. Ut-

'm' Bidrag Ull Sveriges officiella statistik; Λ) Befolkningsstatistik I860, Ivarsson I992, Andersson 
1993 och Wångmar 2003 s 65-73.
’’ Bidrag till Sveriges officiella statistik: Λ) Befolkningsstatistik I860 1910. Ivarsson 1992, An
dersson 1993 och Wångmar 2003 s 72IT.



över Hölmön var det bara Klädesholmen i Göteborgs och Bohus län som hade 
under 1000 invånare, men Klädesholmen hade ändå dubbelt så stor folkmängd 
som Hölmön vid kommunbildningen. Aspö i Blekinge län hade ungefär 1000 in
vånare när ön blev egen kommun 1925.9:8

När Hölmön blev egen landskommun 1925
Under den drygt 60 år långa perioden mellan 1862 års kommunreform och 1925 
när Hölmön blev egen landskommun hade urbaniseringsprocessen medfört att ett 
relativt stort antal landskommuner, främst i mellersta och södra Sverige, hade 
fått vidkännas folkminskningar. Antalet landskommuner som år 1925 hade en 
folkmängd som understeg Holmöns 430 uppgick till 301. Vid ingången av år 
I925 hade Sverige 2374 landskommuner, vilket betydde att I3 procent av dessa 
hade färre invånare än Hölmön. Antalet kommuner med en lägre folkmängd än 
Hölmön var sålunda betydligt fler än 1860/1862. Av de 301 kommunerna fanns 
45 i Gotlands län, 40 i Malmöhus län, 51 i Älvsborgs län och 75 i Skaraborgs 
län. Dessa län hade 211 kommuner med under 430 invånare. Det utgjorde 70 
procent av alla landskommuner med färre än 430 invånare. I de fem länen i Norr
land var det tre landskommuner som hade färre invånare än Hölmön. Totalt 30 
landskommuner hade under 200 invånare. Den minsta var Borrie i Herrestads hä
rad i Malmöhus län med 119 invånare. Så många som 26 av de 30 landskommu
nerna fanns i de fyra ovan berörda länen, med fördelningen: Gotland (3), 
Malmöhus (7), Älvsborg (5) och Skaraborg (11). De resterande fyra fanns i Upp
sala ( I ), Östergötlands ( I ) och Jönköpings (2) län.928 929

Inför storkommunreformen 1952
Vid ingången av år I95I hade Hölmön en folkmängd på 296 invånare. Vid den
na tidpunkt hade Sverige sammanlagt 2281 landskommuner. Av dessa var det 
248 ( 11 procent av alla landskommuner) som hade ett invånarantal som var lägre 
än Holmöns. Andelen var således något lägre än år 1925. Kommunerna med fär
re än 296 invånare fanns framförallt i fyra län: Gotland (28), Malmöhus (35), 
Älvsborg (3I) och Skaraborg (83), vilket tillsammans blev 177 kommuner. Det 
innebar att 71 procent av de landskommuner som hade lägre folkmängd än Höl
mön fanns i dessa fyra län. Andra län med viss frekvens av landskommuner med 
låg folkmängd var Uppsala (14) och Östergötland (I3). I de fem länen i Norr
land, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, fanns 
det bara två landskommuner med lägre folkmängd än Hölmön. Av de 248 lands
kommunerna var det 74 som hade mellan 100 och 199 invånare och nio som

928 Bidrag till Sveriges officiella statistik; A) Befolkningsstatistik 1860-1910, Folkräkningen 1920, 
Del/, Årsbokför Sveriges kommuner 1918-1951, Ivarsson 1992 och Andersson 1993.
929 Bidrag till Sveriges officiella statistik; A) Befolkningsstatistik 1860-1910, Folkräkningen 1920, 
De! I, Årsbok för Sveriges kommuner 1918-1925, Nilsson 1989 och Nilsson 1992.



hade under 100 invånare. Allra minst var nu Skeglinge i Frosta härad i Malmö
hus län. med 67 invånare. Bjärshög, som hade lägst folkmängd 1860/1863, låg 
denna gång på nionde plats från slutet med 98 invånare. Borrie, med den lägsta 
folkmängden år 1925, hade vid detta tillfälle 93 invånare och var därmed den 
sjätte minsta landskommunen i Sverige. Vid allra de tre undersökta tidpunkterna, 
1860/1863. 1925 och 1951, fanns den minsta landskommunen till folkmängden i 
Malmöhus län. De nio landskommunerna med under 100 invånare fördelades 
länsvis enligt följande: Uppsala (I). Östergötland (I). Jönköping (I). Malmöhus 
(3) och Älvsborg (3). '’°

Kommuner med låg folkmängd efter 
indelningsreformen 1952
Inledningsvis (sidan 11) nämndes alt fyra landskommuner hade under I000 in
vånare när I952 års indelningsreform hade trätt i kraft. Utöver Hölmön var det 
Visingsö i Jönköpings län med 978 invånare, S:t Ibb (ön Ven) i Malmöhus län 
med 702 invånare samt Hotagen i Jämtlands län med 971 invånare. Det var alltså 
tre ö-kommuner och en utpräglad glesbygdskommun med långt avstånd till den 
närmaste grannkommunen i Sverige. Till Visingsö, S:t Ibb och FJotagens kom
muner återkommer jag mer utförligt nedan.’1

Därutöver fanns det 65 landskommuner med en folkmängd mellan 1999 och 
1000 invånare. Dessa låg under minimigränsen för indelningsreformen som var 
2000 invånare, även om det fanns möjlighet till avsteg från denna gräns av fram
förallt geografiska skäl. Av dessa 69 kommuner var det 17 som hade bildats ge
nom sammanläggningar av mellan två och sex landskommuner. Detta var egent
ligen inte förenligt med reformprinciperna som angav att avsteg bara kunde gö
ras för befintliga landskommuner. Av de 69 landskommunerna var 19 ö- eller 
kust-kommuner. Utöver Hölmön, Visingsö och S:t Ibb var det bl.a.: Blidö, Ljus- 
terö, Djurö och Dalarö i Stockholms län. Gryt i Östergötlands län, Loftahammar 
i Kalmar län, Hoburg i Gotlands län. Hasslö och Sturkö i Blekinge län. Smögen 
och Tjärnö i Göteborgs och Bohus län samt Sollerön i Kopparbergs län. ’’'

Visingsö 1952-1970
Avsnittet delas upp i sex moment: storkommunreformen, befolkningsutveckling, 
kommunal ekonomi, kommunalpolitik (inklusive politikerkårens storlek och 
sammansättning), kommunblocksreformen och summering. '"

v Å rs bok för Sveriges kommuner /95/.
'M Årsbok för Sveriges kommuner 1952 och Wångmar 2003 s 162f och 174ff.

Årsbok för Sveriges kommuner /952 och Wångmar 2003 s 162 f, 174IToch 323.
I n karta över Visingsö landskommun och dess grannkommuner på fastlandet i Jönköpings län 

redovisas i bilaga 3 b) på sidan 3X6 i denna bok



Storkommunre formen

Visingsös ställning som självständig kommun var egentligen aldrig hotad vid 
storkommunreformen. Länsstyrelsen föreslog både i sitt preliminära och slutliga 
förslag att Visingsö skulle lämnas utanför nyindelningen. År 1946 hade kommu
nen 1028 invånare och 8737 skattekronor. Visingsö kommunalfullmäktige till
styrkte föga förvånande länsstyrelsens förslag. Kommunalfullmäktige påpekade 
emellertid att det kunde bli nödvändigt att samarbeta med Gränna stad vid en 
eventuell framtida skolreform. Först krävdes dock avsevärt förbättrade färjeför- 
bindelser mellan ön och fastlandet (Gränna), framförallt mer regelbunden tra
fik.934 * 936 937 Även kammarkollegiet accepterade länsstyrelsens förslag.9’51 kammarkol
legiets yttrande citerades länsstyrelsens motivering till varför kommunen borde 
fa bestå som egen kommunal enhet:

Socknen är en ökommun med i allt fall för närvarande mindre goda för
bindelser med kringliggande fastland - särskilt under tider då Vättern är 
isbelagd. Det är i viss mån en öppen fråga, huruvida någon mera radikal 
förbättring av förbindelserna kan åstadkommas inom överskådlig tid. På 
grund härav har kommunen ansetts böra fa fortbestå utan sammanlägg
ning med annan kommun trots det låga antalet invånare och skattekronor, 
av vilka det förra därjämte visar vikande tendens. På sätt kommunen 
framhållit torde det emellertid bliva nödvändigt att i sinom tid etablera 
samarbete med Gränna stad i fråga om skolväsendet.9’6

Det formella beslutet om att Visingsö skulle fa förbli egen kommun fattades av 
Kung. Maj:t den 3 I mars 1950.°’7

Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen inom Visingsö landskommun under tidsperioden 1951- 
1969 var enligt följande.

9.4 Riksarkivet: Konseljakt Inrikesdepartementet 1950-03-31, nr 22, ny kommunal indelning i Jön
köpings lan: Länsstyrelsens preliminära förslag 1946-12-28 och 1947-01-30, Länsstyrelsens slutliga 
förslag 1947-11-24 och Kammarkollegiets yttrande 1949-10-15 s 38ΓΓ Jönköpings stadsarkiv: Proto
koll Visingsö kommunalfullmäktige 1947-03-21, § 7.
9.5 Riksarkivet: Konseljakt Inrikesdepartementet 1950-03-31, nr 22, ny kommunal indelning i Jön
köpings län: Kammarkollegiets yttrande 1949-10-15 s 38ff och 140.
936 Riksarkivet: Konseljakt Inrikesdepartementet 1950-03-31, nr 22, ny kommunal indelning i Jön
köpings län: Kammarkollegiets yttrande 1949-10-15 s 38.
937 SFS 1950:101.



Tabell 63 Befolkningsutvecklingen i Visingsö landskommun 1951-1969

År (31/12) Antal invånare Förändring i procent
195 1 978 —

1955 918 -6
1960 863 -6
1965 784 -9
1969 747 -5

kiillä: A rs hok för Sveriges kommuner 1952 1970.

Mätt i relativt tal minskade befolkningen i Visingsö landskommun med 24 pro
cent under den 18 år långa perioden mellan 1951 och 1969.

Kommunal ekonomi
År 1952 uppgick beskattningen till den borgerliga kommunen till 6,50 kronor. 
Av länets dåvarande 39 landskommuner var det 25 som hade en lägre utdebite
ring. Visingsös kommunala utdebitering var år I960 8.35 kronor. Denna gång 
hade 25 av 38 landskommuner i länet en lägre skattesats. Under det sista året 
som egen kommun, 1970. hade kommunalskatten i Visingsö stigit till 13,50 kro
nor. Hela 30 av 35 landskommuner i länet hade då en lägre skattesats än Vising
sö. Inom Jönköpings kommunblock hade Bankeryds landskommun samt Gränna 
och Jönköpings städer dock en högre skattestats, vilken i samtliga tre fall var 
14,00 kronor. Visingsö hade sålunda utifrån ett regionalt perspektiv en relativt 
hög kommunal utdebitering under perioden 1952—1970. ’,K Kommunens ekono
miska ställning åren 1952. 1955, I960, 1965, 1968, 1969 och 1970 redovisas i 
följande tabell.

Tabell 64 Visingsö landskommuns ekonomiska ställning 1952-1970 (tkr)

Ar t tdeh. Ink. l t (after l-l Tg. Skuld T-S

Drift Kap. lot.

1952 6.50 157 140 40 180 -23 369 29 340
1955 7.95 283 216 140 356 -73 616 25 591
I960 8,35 454 504 0 504 -50 617 167 450
1965 10.00 1 157 957 77 1034 + 123 1311 520 791
1968 12.50 2943 1715 1 153 2868 +75 2782 1253 1529
1969 12.50 2504 2087 474 2561 -57 3282 1494 1788
1970 13.50 3266 2380 1203 3583 -317 3580 2057 1523

l-l J = Inkomster minus utgifter. I g. ~ Tillgångar. T-S Tillgångar minus skulder.

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1952 1970 och Kommunernas Finanser 1952 1970.

,,x Årsbok för Sveriges kommuner 1952 1970.



Under kommunens sista år som egen enhet gjordes stora kapitalutgifter som in
nebar att den totala skulden steg avsevärt. Även driftskostnaderna mer än för
dubblades mellan 1965 och 1970. Kommunens ekonomiska politik får betecknas 
som expansiv under åren närmast före sammanläggningen år 1971.

Kommunalpolitik
Vid valen till kommunalfullmäktige i Visingsö 1946, 1950, 1954, 1958, 1962 
och 1966 blev det varje gång en synnerligen klar borgerlig majoritet. BondetÖr- 
bundet/centerpartiet hade genomgående en stark ställning i kommunen. Vid fem 
av de sex valen fick partiet 10 av de totala 20 mandaten, medan partiet vid valet 
1950 erhöll 11 mandat och egen majoritet. Socialdemokraterna hade konstant en 
svag ställning och nådde som bäst fem mandat och som sämst tre mandat. Det 
svaga socialdemokratiska väljarstödet hade sin grund i kommunens starkt agrara 
näringsstruktur.919 Den detaljerade mandatfördelningen redovisas i nedanstående 
tabell.

Tabell 65 Mandatfördelningen vid valen till kommunalfullmäktige i 
Visingsö landskommun 1946-1966

Valår S K Bf/C Fp 11 Kds Övriga Summa Kvinnor %

1946 5 — 10 5 — — — 20 0 5
1950 4 — 11 4 — — — 20 1 5
1954 5 — 10 5 — — — 20 1 5
1958 4 — 10 3 3 — — 20 2 10

1962 4 — 10 3 3 — — 20 2 10

1966 3 - 10 4 3 — - 20 2 10

Kalia: Länsstyrelsen i Jönköpings län, arkivet: Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll av valen av 
kommunalfullmäktige i Visingsö landskommun 1962 och 1966 samt Kommunala valen 1946-1966.

Antalet kvinnliga fullmäktigeledamöter steg mellan 1946 och 1958 från 0 till 2, 
och förblev därefter oförändrat.

Den sista mandatperioden för styrelser och nämnder i Visingsö kommun om
fattade åren 1968 1970. Inför denna period gjordes det en viss reducering av an
talet kommunala organ. Den kompletta organisationen med fördelningen mellan 
manliga och kvinnliga politiker på de olika kommunala uppdragen redovisas i 
följande tabell. 939

939 Från sockenstämma till storkommun. Jönköpings län. Köpingar och landskommuner 1955 s 572.



Tabell 66 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen på uppdragen 
i Visingsö landskommun under mandatperioden 1968-1970

Organ I.ed. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.

M K M K M K M K VI K

Kommunalfullmäktige IX 2 — ... 18 2 X X
Valbercdningsnämnd 5 1 6 0 11 1 X
Kommunalnämnd 9 0 9 0 IX 0 X X
Skolstyrelse 6 1 5 2 11 3 X X
Socialnämnd 4 3 3 4 7 7 X X

Barnavårdsnämnd 2 3 2 3 4 6 X X
Byggnadsnämnd 5 0 5 0 10 0 X X
1 lälsovårdsnämnd 3 2 2 3 5 5 X X
Brandstyrelse 5 0 5 0 10 0 X X
Valnämnd 4 (1 4 0 8 0
Trafiknämnd 2 0 2 0 4 0

Överförmyndare 1 0 1 0 2 0
1 Jtlagningsnämnd 3 0 3 0 6 0

Lekskolestyrelse 1 4 0 2 1 6 X
Tratlksäkerhetskommitté 2 1 — ... 2 1

Bostadsstiftelse 5 0 5 0 10 0
Biblioteksstyrelse 3 2 4 1 7 3
Turistnämnd 5 0 5 0 10 0 X
Styrelse festplatsen 5 0 ... ... 5 0 X
Revisorer 3 0 1 2 4 2

Revisorer Bygdegården 1 0 1 0 2 0
Revisorer Bralieskolan 0 1 1 0 1 1

Revisorer Hemvärnet 1 0 1 0 2 0
Stiftelsen Bralieskolan 1 0 1 0 2 0
Braheskolans styrelse 1 0 1 0 2 0
l.änstrafiknämnd 1 1 2 0 3 1

Samarbetsnämnd 2 0 2 0 4 0
SN:s Turist- och fritid 1 0 1 0 2 0
SN:s skolkommitté 1 0 1 0 2 0
Sammanläggningsdelger 1 0 1 0 2 0
Naturvårdsgrupp 1 0 1 0 2 0
Ombud vägnämnd 1 0 1 0 2 0
försäkringsnämnd 2 0 1 1 3 1

Braheskolans styrelse 1 0 1 () 2 0
1 i\ gdegärds fören ingen 1 0 1 0 2 0
Kristidsombud 1 0 ... ... 1 0

Taxeringsnämnd 6 0 6 0 12 0
Särskild taxeringsnämnd 1 0 1 0 2 0
lastighetstaxei ingsnämnd 3 0 3 (1 6 0
( )mbud tingshusstämma 1 0 1 0 2 0
Ombud, val av polisnämnd 1 0 1 0 2 0
Val. ägodelningsnämnd. 1 0 1 (1 2 0



Organ Led. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.

M K M K M K M K M K

Val, fastighetsdomstol 1 0 1 0 2 0
Gode man lantbruksnämnd 1 0 — ... 1 0
Nämndemän 1 0 — ... 1 0
Huvudmän Sparhanken 8 0 ... ... 8 0
Omhud kommunförbundet 1 0 1 0 2 0
Ombud mantalsskrivning 1 0 ... ... 1 0

Totalt 134 21 94 18 228 39 11 1 7 1

Källa: Jönköpings stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Visingsö landskommun 1964—1970.

På de ordinarie uppdragen uppgick andelen män till 86 procent och kvinnorna till
14 procent. Bland suppleanterna var motsvarande siffror 84 respektive 16 pro
cent. Totalt uppgick andelen män därmed till 85 procent och andelen kvinnor till
15 procent. Högst andel kvinnor fanns i lekskolestyrelsen, socialnämnden, häl
sovårdsnämnden och barnavårdsnämnden, där minst hälften av alla politiker (le
damöter och suppleanter tillsammans) var kvinnor. Två kvinnor valdes till ordfö
rande eller vice ordförande, dels som ordförande i lekskolestyrelsen, dels som 
vice ordförande i barnavårdsnämnden. Kvinnorna invaldes främst i de organ som 
ansvarade för verksamheter inom helt eller delvis kvinnligt kodade sfärer. Revi
sorerna, trafiksäkerhetskommittén och länsvägnämnden kan däremot inte räknas 
till kvinnligt kodade sfärer. De två kvinnor som var ledamöter i fullmäktige re
presenterade centern och socialdemokraterna. Centerns kvinnliga ledamot var 
invald som nummer sju av partiets 10 ledamöter, medan det socialdemokratiska 
partiets kvinnliga ledamot var invald som tredje och sista ledamot.940

I kommunen tillämpades ett samlingsstyre, men den socialdemokratiska mi
noriteten fick vid fördelningen av ordförandeposterna i december 1967 bara upp
draget som ordförande i barnavårdsnämnden. Posten gick till en person, Eric Li- 
dén, som till yrket var rektor för Stigby ungdomsvårdsskola och utifrån sin pro
fession borde vara väl skickad för uppgiften.941 942 Det var sålunda mycket nära ett 
samlingsstyre med majoritetsmarkering. Ett sådant hade funnits om borgerlighe
ten hade tagit hand om ordförandeposten i barnavårdsnämnden och därmed alla 
ordförandeposter.9

I tabellen nedan redovisas hur många personer som hade minst ett kommunalt 
uppdrag under perioden 1968-1970 och det genomsnittliga antalet uppdrag per 
person fördelat på män och kvinnor.

1,40 Länsstyrelsen i Jönköpings län. arkivet: Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll av valet av 
kommunalfullmäktige i Visingsö landskommun 1966.

941 Länsstyrelsen i Jönköpings län, arkivet: Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll av valen av 
kommunalfullmäktige i Visingsö landskommun 1962 och 1966. Jönköpings stadsarkiv: Protokoll 
kommunalfullmäktige i Visingsö landskommun 1967-12-18, ij 138.

942 Wängmar 2006 s 19.



Tabell 67 Het genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kv innlig politiker i Visingsö landskommun under perioden 1968-1970

Kön Uppd rag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 228 85 79 72 2,9
Kvinnor 39 15 30 28 1,3
Totalt 267 100 109 100 2,4

Källa: Jönköpings stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Visingsö landskommun 1964-1970.

I jämförelse med Hölmön uppvisade Visingsö kommun en högre total andel 
kvinnliga politiker. Dessutom hade Visingsö en lägre koncentration av det ge
nomsnittliga antalet kommunala uppdrag per kommunalpolitiskt verksam individ 
än Hölmön vid samma tidpunkt. Vid valet till fullmäktige 1966 fanns det 548 
röstberättigade personer pä Visingsö. Det betyder att antalet uppdrag per röstbe
rättigad var 0,49, medan det var 20 procent av de röstberättigade som hade minst 
ett uppdrag under den sista valperioden."’

Kom mun blocks reformen

Visingsö landskommuns fullmäktige intog, trots den starka borgerliga majorite
ten, inte någon utpräglat kritisk inställning till kommunblocksreformen. När 
fullmäktige den 25 april 1961 behandlade remissen över betänkandet från utred
ningen framfördes visserligen några kritiska synpunkter om negativa konsekven
ser av en ny indelning, men dessa var inte anmärkningsvärt kritiska. Utifrån de 
statliga organens klassificering av kommunernas remissvar uttalade sig inte 
fullmäktige i frågan om det fanns behov av en ny indelning."4

Länsstyrelsens preliminära förslag till indelning i kommunblock behandlades 
av fullmäktige den 15 mars 1963. Fullmäktige tillstyrkte enhälligt förslaget om 
att kommunen borde ingå i ett block med Jönköping - Huskvarna som centralort, 
vilket befanns vara väl motiverat. Det fanns ingen fördel av att dela upp det före
slagna blocket i mindre enheter. Kommunen motsatte sig därmed att ingå i ett 
kommunblock med Gränna som centralort: ”Alternativet med Gränna som hu
vudort förefaller ej erbjuda en likvärdig lösning, eftersom det område som skulle 
la Gränna som centralort befolkningsmässigt skulle vara för litet såväl nu som 
inom överskådlig tid”.'"" Kungl. Maj:t beslöt den 3 april 1964 att Visingsö. lik
som Gränna stad, skulle ingå i Jönköpings kommunblock.

M Kommunala valen 1966. Del 2. s 24.
"JJ Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 13 oktober 1961 nr 30 (Proposition 1961:180. An

gående översyn av rikets indelning i borgerliga kommuner). Remissvar frän kommuner i Jönköp
ings län över betänkandet om principer för ny kommunal indelning, avgivna 1961. Jönköpings 
stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1961-04-25, i) 3.

'M' Jönköpings stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1963-03-15. § 45. och Larsson
2007 s 68.
',4‘’ SFS 1969:162 och Jönköpings stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1964-05-
26. §47. bl



Till följd av en cirkulärskrivelse från länsstyrelsen om sammanläggningar 
inom kommunblocken tog fullmäktige upp denna fråga den 27 augusti 1965. 
Man uttalade en positiv inställning till utökat samarbete mellan kommunerna 
inom blocket, bl.a. därför att Visingsö kommun redan tidigare hade erfarenhet av 
interkommunalt samarbete. Ett utökat samarbete kunde resultera i en fullständig 
sammanläggning inom blocket. Däremot var fullmäktige åter tydliga motstånda
re till en sammanläggning med Gränna (partiell sammanläggning inom blocket), 
då en sådan skulle: ”ej vara någon som helst vinning för Visingsö”. Ett samgå
ende med Jönköpings stad var att föredra, då detta gav en kommunal enhet med 
större bärkraft och resurser. Det var dock alltför tidigt att genomföra en sådan 
sammanläggning redan vid årsskiftet 1966/1967. Anledningen var att flera vikti
ga frågor på Visingsö, bl.a. färjetrafiken, turistanläggningar, näringslivet och ob
ligatoriska kommunala verksamheter, var under utredning och ännu inte fösta på 
ett bra sätt. Frågan var också hur den kommunala verksamheten på ön borde or
ganiseras efter en sammanläggning av hela kommunblocket. Fullmäktige ansåg 
att det borde finnas en kommunal expedition på ön, så att invånarna inte skulle 
berövas den kommunala servicen, vilken var särskilt viktig för en ö-befolkning. 
Fullmäktige gjorde följande slutkommentar: ”att ön är och kommer att förbli den 
vattenomflutna kommundel där man vid planeringsfrågornas lösning iår avväga 
dessa med tanke på det aktuella lokala behovet då samarbete på grund av av
skildheten från omlandet är omöjlig”.947 948

Den 27 januari 1969 yttrade sig fullmäktige över den promemoria som hade 
tagits fram inom kommunikationsdepartementet med förslag till att påskynda 
slutförandet av kommunblocksreformen. Enligt det första alternativet kunde 
tvångssammanläggningar ske om en majoritet av kommunerna i blocket var 
överens om att gå samman på frivillig väg. Det andra alternativet innebar att re
formen måste vara slutförd 1974. Fullmäktige ansåg inte att det borde göras någ
ra förändringar av lagstiftningen, utan indelningsreformen borde även i fortsätt
ningen genomföras på helt frivillig väg. En lagstiftning enligt något av de båda 
alternativen var enligt fullmäktige: "ett intrång i och en kränkning av den kom
munala självbestämmanderätten”. Vissa kommuners obenägenhet att medverka 
till frivilliga sammanläggningar var troligen delvis orsakad av en rädsla för att få 
begränsad representation i de kommunala organen efter sammanläggningen. Med 
tanke på Visingsös geografiska läge var sådana farhågor inte obefogade. Ett sätt 
att lindra dessa negativa konsekvenser var att ändra vallagen så att det blev möj
ligt att ha ett relativt stort antal ledamöter i fullmäktige. Fullmäktige framhöll att 
kommunen aktivt hade deltagit i utredningsarbetet inom Jönköpings kommun
block, där målsättningen var ett samgående 1971. Visingsö kommun var positivt 
inställd till en sammanläggning, varför lagstiftningsåtgärder inte hade någon be
tydelse för Visingsös del.'14*

Beslutet om att tillsammans med övriga kommuner inom Jönköpings kom
munblock begära frivillig sammanläggning av hela blocket från ingången av 
1971 togs enhälligt av kommunalfullmäktige den 30 oktober 1969. Även om det

947 Jönköpings stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1965-08-27, § 214.
948 Jönköpings stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1969-01-27, § 6.



hade gjorts ett omfattande utredningsarbete återstod det att lösa organisatoriska 
frågor i flera olika fall. Fullmäktige förutsatte att det gavs möjlighet att lämna 
yttranden i dessa frågor i ett senare skede. Det ställdes också krav på att den nya 
kommunen tog hänsyn till Visingsös särskilda behov: "att det för Visingsös fort
levnad som permanent bosättningsort är nödvändigt med fortsatt, kraftfullt 
kommunalt agerande i syfte att tillgodose öbefolkningens intressen ifråga om 
tryggandet av de fortsatta existensmöjligheterna på ön". Slutligen framfördes 
lovord över att den lokala kommunala servicen på ön skulle tå en bra utformning 
även efter sammanläggningen94'1 När Kungl. Maj:ts formella indelningsbeslut 
anmäldes i fullmäktige den 22 juni 1970 skedde det utan några ytterligare kom
mentarer i protokollet.95"

Under 1970 tick fullmäktige möjlighet att lämna yttranden över förslagen till 
detaljorganisation för den nya kommunen. På några punkter, bl.a. om sjö- och 
f a r i et ra fi k en. framfördes kritiska synpunkter. Fullmäktige ansåg att Visingsös 
kommunalkamrer borde bli redare och chef för farjetrafiken mellan Visingsö och 
Gränna. Även behovet av personal för turistväsendet påtalades.9'1 I fråga om 
skolväsendets organisation hade fullmäktige inga invändningar mot indelningen i 
rektorsområden. Däremot framfördes kritik mot att kommunens rektor/skolchef 
inte blivit föreslagen till någon tjänst i den nya organisationen. Fullmäktige var 
även kritiskt mot delar av social vårdsorganisationen, framförallt att socialassi
stenten med ansvar för Visingsö föreslogs placeras i Huskvarna. Därför framför
des krav på att denna befattningshavare istället skulle placeras i Gränna. Vidare 
borde kontoristen på det kommunala servicekontoret på Visingsö få ansvar för 
vissa rutinärenden såsom hemhjälpsfrågor.9'2 Vid fullmäktiges allra sista möte i 
december 1970 var tongångarna ganska positiva. Fullmäktiges ordförande utta
lade en förhoppning om: "att samgåendet till en större kommunal enhet, skulle 
betyda bättre resurser till ön och en fortsatt positiv utveckling för den egna hem
bygden".’"

Summering

I förhållande till Hölmön hade Visingsö en mer begränsad folkminskning, men 
den uppgick ändå till nästan 25 procent mellan 1952 och 1970. Däremot hade 
Visingsö landskommun genomgående högre kommunalskatt än Hölmön. Vidare 
var andelen kvinnliga politiker högre i Visingsö kommun än i Holmöns kommun 
under mandatperioden 1968 1970. Slutligen skall det framhållas att Visingsö 
kommun intog en ganska positiv inställning till genomförandet av komrnun- 
blocksreformen på lokal nivå. Kommunens politiker var dock noga med att be
vaka att den kommunala servicen inte helt skulle försvinna från ön till följd av 
sammanläggningen.

w Jönköpings stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1969-10-30, § 118.
Jönköpings stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1970-06-22, i} 220. Kammar

kollegiets arkiv: Kammarkollegiets yttrande om sammanläggning i Jönköpings kommunblock, 1970- 
03-25.

Jönköpings stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1970-03-02, § 175.
"" Jönköpings stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1970-05-08, § 195.

Jönköpings stadsarkiv: Protokoll Visingsö kommunalfullmäktige 1970-12-17. § 282.



S:t Ibb 1952-1958
Här sker i huvudsak samma tematiska indelning som avsnittet för Visingsö 
kommun, ett undantag är dock att avsnittet om kommunblocksreformen byts ut 
mot sammanläggningen med Landskrona stad, eftersom denna ägde rum innan 
kommunblocksreformen ens var aktualiserad på riksnivå.954

Storkommunreformen

Det var inte självklart att S:t Ibbs landskommun, som var territoriellt identisk 
med ön Ven i Öresund mellan Sverige och Danmark, skulle få bestå som egen 
kommun vid storkommunreformen. Länsstyrelsen i Malmöhus län föreslog både 
i sitt preliminära och slutliga förslag att kommunen skulle sammanläggas med 
Landskrona stad.955 Under processen gjordes det en relativt omfattande gransk
ning av vilken kvalitet som den kommunala verksamheten i S:t Ibb höll. Skolvä
sendet bestod av en skola med B l-form i gamla, men godtagbara, lokaler. 
Kommunen saknade ålderdomshem, vilket ansågs alltför dyrbart, trots att kom
munen gärna hade önskat ett eget hem. Istället hade S:t Ibb ett avtal med Lands
krona stad om att disponera platser på stadens ålderdomshem. Den frivilliga 
brandkåren på ön hade tillfredsställande utrustning och oberoende av om kom
munen bestod eller lades samman med Landskrona stad var det nödvändigt att ha 
brandkår på ön. Kommunikationerna bestod av ångbåtsförbindelse med Lands
krona. Linjen trafikerades två gånger dagligen i båda riktningarna. Det angavs 
att: "Rubbningar i trafiken inträffa emellertid stundom under vinterhalvåret på 
grund av vind-, ström- och isförhållanden”.956

Kommunalfullmäktige i S:t Ibbs landskommun var inte enigt i frågan om 
sammanläggning. I fullmäktigeprotokollet hänvisas även till ett offentligt möte 
där 119 personer hade varit närvarande. Av dessa hade 8l röstat för att S:t Ibb 
borde bestå som egen kommun, 20 för en anslutning till Landskrona stad, medan 
I8 personer hade lagt ned sin röst. När fullmäktige gick till beslut den 30 mars 
I947 röstade I2 ledamöter för bibehållen självständighet, under förutsättning att 
staten skulle ge kommunen särskilt ekonomiskt stöd. Fyra ledamöter ansåg en 
sammanläggning med Landskrona stad önskvärd, om det inte beviljades ett extra 
statsbidrag för: ”att på jämställd grund med de nybildade kommunerna på fast
landet kunna förverkliga kommande utbyggnadsprogram".957 Utifrån min fråga 
om demokratiska fördelar kontra servicemässiga nackdelar för Holmöns kom
mun är minoritetens ståndpunkt klart intressant.

954 En karta över S:t Ibbs landskommun och dess grannkommuner på fastlandet i Malmöhus län re
dovisas i bilaga 3 c) på sidan 387 i denna bok.

955 Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1950-03-24, nr !0, ny kommunal indelning i Mal
möhus län: Länsstyrelsens preliminära förslag 1947-02-08 och Länsstyrelsens slutliga förslag 1947- 
07-25.

956 Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1950-03-24, nr 10, ny kommunal indelning i 
Malmöhus län: Kammarkollegiets yttrande 1949-09-22 s 59ff.
957 Landskrona kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i S:t Ibbs landskommun 1947-03- 
30, § 19, och Konseljakt inrikesdepartementet 1950-03-24, nr 10, ny kommunal indelning i Malmö
hus län: Kammarkollegiets yttrande 1949-09-22 s 61.



Då det enligt länsstyrelsen inte fanns någon legal möjlighet till ett särskilt 
statsbidrag, lick kommunen yttra sig på nytt, vilket skedde den 16 maj 1947. 
Fullmäktige beslöt utan omröstning att stå fäst vid sitt krav på bibehållen själv
ständighet for kommunen, men två socialdemokratiska ledamöter reserverade sig 
till förmån för sammanläggning med Landskrona stad. Ett samgående ansågs ge 
bättre förutsättningar att förbättra den kommunala verksamheten, särskilt social
vården och skolväsendet, men även en bättre förmåga att vid behov ordna bered
skapsarbeten i tider av arbetslöshet. Vissa av synpunkterna hade en tydlig för- 
delningspolitisk motivering. Två exempel skall här här lyftas fram. För det första 
att vårdavgifterna på sjuk- och ålderdomshem i Landskrona var lägre för stadens 
egna invånare än for personer från S:t Ibb. Om landskommunen lades samman 
med staden blev vårdavgifterna på samma nivå som Landskronas egna invånare. 
För det andra kunde ett samgående med staden medföra bättre båtförbindelser, 
varvid det blev möjligt för ungdomar att dagligen pendla till Landskrona för 
skolgång i exempelvis läroverk. Fn arbetarfamilj hade inte råd med att ha barn 
inackorderade vid skolgång.

Det blev votering. Med sex röster mot sex och ordförandens utslagsröst be
slöts att förorda ett samgående med Landskrona stad, om en sammanläggning 
var oundviklig. Motförslaget var att inte peka ut någon lämplig kommun. I ett 
senare skede sammankallades på uppdrag av kammarkollegiet en kommunal
stämma den 31 juli 1949 för att efterhöra befolkningens uppfattning . Vid stäm
man röstade 314 ledamöter för att bestå som egen kommun, medan 41 röster 
lämnades för en sammanläggning med Landskrona stad. ’ N Vid valet till andra 
kammaren 1948 fanns det 560 röstberättigade personer i kommunen. ’ ’ Det be
tyder att deltagandet på stämman uppgick till runt 63 procent, vilket var en god 
uppslutning.

Länsstyrelsens motivering till varför kommunen borde läggas samman med 
Landskrona stad avslutades enligt följande:

En kommunbildning sådan som den föreslagna är säkerligen ensam i 
sitt slag i l iket. Man kan naturligtvis vara tveksam om huruvida under nu 
rådande förhållanden en sammanslagning är nödvändig. Vissa fördelar för 
skolväsendet och socialvården är emellertid påtagliga. Å andra sidan tor
de en sammanslagning komma att medföra en väsentlig höjning av uttax
eringen i Sankt Ibb för den borgerliga kommunen. Länsstyrelsen förutsät
ter dock att högsta möjliga övergångsbidrag beviljas skattedragarna på ön.

Med hänsyn till det låga invånarantalet och den fortgående kraftiga be- 
folkningsminskningen och då skatteunderlaget endast nätt och jämnt upp
går till fastställt minimum, är det enligt länsstyrelsens åsikt på lång sikt 
förenat med stor risk att lämna Sankt Ibbs socken utanför den nya kom
munindelningen. Om sammanläggning överväges, anser länsstyrelsen en
dast sammanläggning med Landskrona stad kunna ifrågakomma. Länssty-

Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1950-03-24. nr 10. ny kommunal indelning i Mal
möhus län: Kammarkollegiets yttrande 1949-09-22 s 62 IT.
" ' Riksdagsiiiannavulen 1945 194H s 54.



reisen vill bestämt förorda att en sådan kommer till stånd, då enligt läns
styrelsens mening fördelarna härav i längden komma att vara större än de 
nackdelar, som för ögonblicket framträda (väsentligen i form av högre 
kommunalskatt för Sant Ibbs invånare). ’60

Kammarkollegiet kom dock till motsatt slutstats och motiverade sitt förslag om 
att S:t Ibb borde få kvarstå som egen kommun på följande sätt:

Genom ön Vens isolerade läge i Öresund och dess - i varje fall vintertid - 
svårartade kommunikationsförhållanden komma öborna att åsamkas be
tydande olägenheter vid erforderliga besök hos kommunala myndigheter 
och inrättningar, vilka, även om vissa förgreningar därav kunde tänkas 
bliva förlagda till Ven, äro belägna i Landskrona stad.

I fråga om skolväsendet, fattigvården, brandväsendet och polisbevak
ningen torde knappast - i varje fall beträffande de å ön Ven erforderliga 
anläggningarna i avseende å nämnda kommunala förvaltningsuppgifter - 
vid en eventuell sammanläggning med Landskrona stad någon bättre an
ordning härutinnan kunna komma i fråga än den, som för närvarande fin
nes. Däremot komme utdebiteringen av allmän kommunalskatt - enligt 
beslut år 1948 för Landskrona stad 10:- kr.//sk. - kr. och för Sankt Ibbs 
landskommun 5:70 kr./sk. - [—] att för landskommunen vid en samman
läggning med staden bliva betydligt ökad.

Det synes för övrigt knappast kunna förutsättas, att staden vid en sam
manläggning med Sankt Ibbs ökommun skulle hava särskilt intresse av att 
inom överskådlig tid vidtaga extra åtgärder för lösande av de för ökom- 
munen speciellt föreliggande sociala och övriga samhällsfrågor.

Med hänsyn till omständigheterna i nu föreliggande indelningsfråga 
anser sig kollegiet böra tillstyrka, att Sankt Ibbs landskommun fortfarande 
får bestå såsom självständig kommunal enhet samt att Landskrona stad 
lämnas oberörd av den allmänna kommunregleringen.960 961

Kungl. Maj:t gick på kammarkollegiets linje och beslöt den 24 mars 1950 att S:t 
Ibb skulle förbli egen kommun.962

De statliga organen gjorde en långt mer ingående prövning av S:t Ibbs förut
sättningar att bestå som egen kommun än vad som var fallet med llolmöns 
kommun. Detta trots att S:t Ibb hade nästan dubbelt så många invånare som 
Hölmön. Det fanns sannolikt främst två skäl till att så var fallet. För det första 
gjorde inte länsstyrelsen i Västerbottens län någon egen utredning och lämnade 
inget förslag till ny kommunindelning i länet, utan kammarkollegiet gick in i ett 
relativt sent skede och tittade på de kommuner som hade under 2000 invånare. 
För det andra var vinter-/issituationen betydligt mer problematisk för Holmöns

960 Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1950-03-24, nr 10, ny kommunal indelning i 
Malmöhus län: Kammarkollegiets yttrande 1949-09-22 s 64.
11,1 Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1950-03-24, nr 10, ny kommunal indelning i 
Malmöhus län: Kammarkollegiets yttrande 1949-09-22 s 66f.
962 SFS 1950:92.



del, med isolering vintertid under fyra månader, än vad som normalt var fallet för 
S:t Ibb.06'

Befolkningsutveckling

S:t Ibbs befolkning minskade avsevärt under åren 1951- 1957. Minskningen re
dovisas i tabellen nedan.

Tabell 68 Befolkningsutvecklingen i S:t Ibbs landskommun 1951-1957

Ar (31/12) Antal invånare Förändring i procent
1951 702
1955 614 - 13
1957 593 -3

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1952 1958.

Mellan 1951 och 1957 reducerades kommunens befolkning med 16 procent, vil
ket var en kraftig minskning under en så kort tidsperiod.

Kommunal ekonomi
S:t Ibbs kommun hade 1952 en utdebitering på 5,86 kronor. Av länets 54 lands
kommuner var det 20 som hade en högre skatt än S:t Ibb. År 1958 hade S:t Ibb 
en utdebitering som var 8,50 kronor per skattekrona, vilket var den högsta bland 
länets landskommuner.964 S:t Ibb hade höjt skatten kraftigt under en kort tidspe
riod. Den ekonomiska ställningen åren 1952 1958 redovisas i följande tabell.

Tabell 69 S:t Ibbs landskommuns ekonomiska ställning 1952-1958 (tkr)

År Itdeh. Ink. l tgifter l-l Tg. Skuld l-S

Drift Kap. Tot.
1952 5.86 140 138 1 139 + 1 127 38 89

1953 7.01 189 145 2 147 +42 157 17 140
1954 6,75 192 161 2 163 +29 188 6 182
1955 6.75 202 161 100 261 -59 143 30 113
1956 7.50 254 178 239 417 -163 385 188 197
1957 8.00 246 192 59 251 -5 397 193 204
1958 8.50 302 222 18 240 +62 503 165 3.38

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner /952 1958 och Kommunernas Finanser / 952 1958.

Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1950-03-31, nr 28. kommunal indelning i Väster
bottens län: Kammarkollegiets yttrande 1949-12-30.
,M Årsbok för Sveriges kommuner 1952 1 958.



Under åren 1952-1954 bedrevs en ganska försiktig ekonomisk politik, där kapi
talutgifterna var nästan försumbara och där driftskostnaderna inte ökade i särskilt 
snabb takt. Ändå tvingades man höja utdebiteringen. Skattehöjningen var inget 
ekonomiskt sundhetstecken och påverkades med stor sannolikhet av den relativt 
kraftiga befolkningsminskningen, som medförde att skatteunderlaget inte utveck
lades särskilt positivt. Åren 1955 och 1956 hade S:t Ibb relativt stora kapitalut
gifter, vilka, trots en skattehöjning inför 1956, till stor del fick finansieras genom 
upplåning, vilken resulterade i en växande skuldsättning. Under de båda sista 
åren som egen kommun, 1957 och 1958, var kapitalutgifterna lägre. I kombina
tion med ännu en höjning av utdebiteringen förbättrades därför kommunens eko
nomi inför samgåendet med Landskrona stad.

Kommunalpolitik
Under den period som behandlas ägde det rum tre val till fullmäktige i S:t Ibb, 
1946, 1950 och 1954. Vid valen 1946 och 1954 fick socialdemokraterna majori
tet, medan 1950 års val gav majoritet för den borgerliga samlingslistan. Mandat
fördelningen redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 70 Mandatfördelningen vid valen till kommunalfullmäktige i S:t Ibbs 
landskommun 1946-1954

Valår S K Bf/C Fp H Övriga Summa Kvinnor %
1946 9 — — — — 1)8 17 0 0
1950 7 — — — — 2) 10 17 0 0
1954 9 - — - - 3) 8 17 0 0

1) = Borgerlig samlingslista.
2) = Kommunens väl, samarbete mellan (bf) + (fp) + (h).
3) = Samlingslistan, samarbete mellan (bf) + (fp) + (h).

Kalla: Kommunala valen 1946-1954.

S:t Ibbs fullmäktige var som framgår en kompakt manlig bastion, där ingen 
kvinna blev invald så länge som ön förblev egen kommun.

Den kommunala organisationen med fördelningen mellan manliga och kvinn
liga politiker på de olika uppdragen under den sista valperioden 1956-1958 re
dovisas i följande tabell.



Tabell 71 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen pä uppdragen 
i S:t Ibbs landskommun under mandatperioden 1956-1958

Orga n 1 .oil. Suppl. 1 otalt Ordf. Vice ordf.

M K M K M K M k M k

Kommunalfullmäktige 17 0 — ... 17 0 X XX
Val beredningsutskott 6 0 — ... b 1) X X
Kommunalnämnd 8 II 8 (1 16 0 X X
1 öredragande hälsovård 1 0 ... ... 1 (1
Social nämnd 5 2 3 2 10 4 X X
f öredragande n\ klerhetsvärd 1 1) ... ... 1 0
Barnavårdsnämnd : 2 2 2 4 4 X
Byggnadsnämnd 2 (1 2 0 4 0 X
Valnämnd 4 0 4 II 8 i)
Famil jebidragsnämnd 3 1) 2 1 5 1 X
l Jttagningsnämnd 3 0 3 1) b 0 \
1 lemhjälpsnämnd 2 3 1 4 3 7 X
1 lamnstyrelse 2 0 1 0 3 II
Skolstyrelse 6 2 b 2 12 4 X X

1 uristnämnd b (1 ... ... b 0 X
Revisorer 4 II 2 1) b (1
Revisorer 1 famnen 2 0 1 0 3 0
Revisor ABI 1 0 1 0 2 0
Rev isor 1 riv. Brandkåren 1 0 ... ... 1 0

Pensionsnämnd 3 1 3 1 6 2
Taxeringsnämnd 4 0 4 1) 8 (1
Skiftesgodemän 2 (1 ... ... 2 0
Nämndemän 1 0 ... ... 1 0
Ombud kommunförbundet 2 0 ... ... 2 0
( tmbud statliga lan 1 0 1 II 2 (1
Ombud sjukkassa 4 1 ... 4 1

■ otalt 93 1 1 4b 12 130 23 1 1 0 6 0

Kiillä: I andskromi kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i S t Ibbs landskommun 
1951 I957

Andelen kvinnor bland de ordinarie uppdragen tippgick till I I procent, medan 
det bland suppleanterna fanns 21 procent kvinnor. Sammanlagt blir det 86 pro
cent män och 14 procent kvinnor på de kommunala uppdragen. De kvinnliga po
litikerna var koncentrerade till bara ett tätal organ: barnavårdsnämnden. Iiein- 
hjälpsnämnden, skolstyrelsen, socialnämnden, familjebidragsnämnden och som 
ombud i sjukkassan. På uppdragen som ordförande och vice ordförande i de 
kommunala organen fanns det ingen kvinna. I hemhjälpsnämnden valdes kyrko
herden till sammankallande, trots att en klar majoritet av ledamöterna och sup
pleanterna i nämnden var kvinnor. I kommunen tillämpades ett samlingsstyre 
som innebar att den socialdemokratiska majoriteten och den borgerliga minorite



ten delade på ordförandeposterna. Socialdemokraterna tog dock hand om mer
parten och särskilt de tunga ordförandeposterna. Borgerligheten fick till exempel 
ordförandeposten i turistnämnden, medan socialdemokraterna tillsatte ordförande 
i kommunalfullmäktige, kommunalnämnden, socialnämnden och skolstyrelsen.

I tabellen nedan redovisas hur många personer som hade minst ett kommunalt 
uppdrag under perioden 1956 -1958 och det genomsnittliga antalet uppdrag per 
person fördelat mellan på män och kvinnor.

Tabell 72 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i S:t Ibbs landskommun under perioden 1956—1958

Kön Uppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 139 86 65 79 2,1
Kvinnor 23 14 17 21 1,4
Totalt 162 100 82 100 2,0

Kalla: Landskrona kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i S:t 1 hbs landskommun 
1951-1957.

Även om den totala skillnaden i det genomsnittliga antalet uppdrag mellan män 
och kvinnor inte var så stor fanns det i ett specifikt fall en långtgående uppdrags- 
/maktkoncentrationen till den socialdemokratiske politikern Eric Nilsson. Han 
var ordförande i fullmäktige, kommunalnämnden (tillika kommunalkassor), fa- 
miljebidragsnämnden och socialnämnden.96"

I relation till antalet röstberättigade invånare, som år 1954 var 472, varav 239 
män och 233 kvinnor, utgjorde de 162 uppdragen 34 procent. Antalet individer 
med minst ett uppdrag var 17 procent av antalet röstberättigade. Om siffrorna de
las upp på män och kvinnor var dock skillnaden mycket stor, då 27 procent av de 
röstberättigade männen hade minst ett uppdrag. Motsvarande siffra för kvinnorna 
var endast sju procent.965 966

Sammanläggningen med Landskrona
År 1954 tillsatte Kungl. Maj:t en utredning om ö-frågor. Denna redovisades i tre 
olika betänkanden.967 Det första från år 1955 behandlade ön Ven specifikt. Det 
gällde främst arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, men även öns kommunala 
tillhörighet behandlades. Det konstaterades att folkminskningen hade varit rela
tivt kraftig under de sista åren. Utredningen var inte särskilt hoppfull om möjlig
heterna att starta ny industriell verksamhet på Ven i större skala, utan det kunde 
sannolikt bara bli aktuellt i mindre omfattning. Däremot fanns det goda förut
sättningar att bygga ut turistnäringen i betydande grad,vilket antagligen blev lät
tare om planeringsfrågorna kunde bedrivas på ett kraftfullare sätt inom ramen för 
en större kommunbildning. I betänkandet föreslogs att en sammanläggning mel

965 Landskrona kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i S:t Ibbs landskommun 1954-1957.
966 Kommunala valen 1954 s 186.
967 SOU 1958:18 s3.



lan S:t Ibbs landskommun och Landskrona stad borde aktualiseras mer eller 
mindre omgående.168 Skälen var:

Ur de synpunkter, utredningen haft att lägga på detta spörsmål, har utred
ningen uttalat, att lösandet av Vens problem på längre sikt i hög grad kan 
underlättas, därest ön i kommunalt hänseende införlivas med Landskrona. 
Den i utredningens direktiv uppställda frågan, om sysselsättningen kan 
främjas genom öns uppgående i en större kommun, har utredningen så
lunda besvarat jakande. Utredningen har funnit det naturligast, om S:t 
Ibbs kommun aktualiserar frågan genom en framställning om utredning i 
ärendet, men har framhållit, att länsstyrelsen har formella möjligheter att 
ta initiativ till frågans lösning.'1,69

S:t Ibbs landskommun tick utredningen på remiss och behandlade den under au
gusti 1955. I kommunalnämnden var alla ledamöter utom en borgerlig ledamot 
överens om att det var nödvändigt att hos kammarkollegiets begära att en utred
ning som syftade till en sammanläggning mellan S:t Ibbs landskommun och 
Landskrona stad tillsattes omgående. Utvecklingen på ön var sådan att de inte 
ansåg sig kunna ta på sitt ansvar att S:t Ibb bestod som egen kommun. Den le
damot som motsatte sig utredningen ansåg framförallt att turismen borde kunna 
utvecklas så mycket att det kunde ge förutsättningar för S:t Ibb att bestå som 
egen kommun. ’70

I kommunalfullmäktige var tongångarna likartade. Ett samgående med 
Landskrona stad borde innebära bättre möjligheter att kraftfullt satsa på turis
men. Andra positiva effekter var att vårdtagare från S:t Ibb skulle ta lägre vård
avgifter om de intogs på ålderdomshem och sjukhem i Landskrona samt att det 
fanns förutsättningar att införa enhetsskolan. S:t Ibb ansågs sakna resurser att 
lösa en landskommuns uppgifter. Den borgerlige ledamot som motsatte sig på 
kravet på utredning ansåg bl.a., att om båtförbindelserna med Landskrona blev 
bättre skulle tier personer bosätta sig på Ven. Frågan avgjordes efter votering. 
Åtta ledamöter röstade för tillsättandet en sammanläggningsutredning, medan 
fyra motsatte sig och en fullmäktigeledamot lade ned sin röst. För en utredning 
röstade alla sex närvarande socialdemokrater och två borgerliga ledamöter. Det 
var däremot bara borgerliga ledamöter som var emot en utredning. Ledamoten 
som lade ned sin röst tillhörde borgerligheten. ’ 1

Kammarkollegiets utredning i sammanläggningsfrågan, där även en extern ut
redare hade granskat kommunens ekonomi, blev helt färdig först i början av år 
1958. Utredningen visade att det fanns ett omfattande behov av kommunala in
vesteringar inom S:t Ibbs kommun. Utgifterna uppgick till runt 1,3 miljoner kro
nor. med anläggandet av vatten och avlopp som den klart största utgiften. Bland

I en. Betänkande avgivet av 1954 års ö-utredning 1955.
I en. Betänkande avgivet av / 954 års ö-utredning 1955 s 55.
Landskrona kommunarkiv: ProtokolI kommunalnämnden i S:l Ibbs landskommun 1955-08-29. §

137.
1,71 Landskrona kommunarkiv: Protokoll kommunal fullmäktige i St Ibbs landskommun 1955-08-
31, §75.



de övriga åtagandena fanns gatubelysning, avstjälpningsplats, varmbadhus (inte 
liktydigt med simhall), reparation av skolan, samlingslokal och bibliotek, id
rottsplats, brandstation, brandbil och branddammar. För år 1958 var utdebite
ringen till den borgerliga kommunen 8,50 kronor. Med tanke på folkminskning
en fanns det inga möjligheter att finansiera investeringarna med denna utdebite
ring, utan det skulle istället bli nödvändigt att låna pengar till investeringarna. 
Kommunalskatten var tvungen att höjas bara för att genomföra en mindre del av 
de aktuella investeringarna. Den befintliga utdebiteringen räckte inte ens till för 
att klara de löpande driftsutgifterna.

Slutsatsen blev att den kommunala ekonomin på sikt skulle bli en alltför stor 
belastning för de invånarna som bodde kvar i kommunen. Kammarkollegiet 
framhöll att S:t Ibb var den efter Hölmön minsta landskommunen i landet. Dess
utom hade folkmängden minskat stadigt och det var stor risk att denna utveck
ling skulle fortsätta. Kommunens folkmängd och ekonomiska bärkraft var så låg 
att det fanns svårigheter för kommunen att leva upp till de krav som numera 
ställdes på en kommun. Även om det utgick statsbidrag till vissa av investering
arna stod det klart att det inte fanns möjligheter att genomföra behövliga åtgär
der. Slutsatsen blev därför: "En sammanläggning av kommunen med en annan, 
bärkraftigare kommun bör enligt kollegiets mening ske. Av utredningen i ärendet 
torde få anses framgå, att därvidlag någon annan kommun än Landskrona stad 
icke bör komma i fråga”. En sammanläggning skulle göra det lättare att genom
föra näringslivsbefrämjande åtgärder på Ven i enlighet med ö-utredningens för
slag. Sammanläggningen borde ske vid årsskiftet 1958/1959, varvid det blev 
möjligt att ha det ordinarie valet till stadsfullmäktige i september 1958. Länssty
relsen hade också tillstyrkt sammanläggningen.972

Sammanläggningsfrågan behandlades av kommunalnämnden i S:t Ibb den 20 
mars 1958. En borgerlig ledamot av nämnden hade fått uppfattningen att det var 
staten och invånarna i S.t Ibb som i praktiken måste stå för upprustningen av den 
kommunala verksamheten. I denna situation kunde S:t Ibb likaväl bestå som 
egen kommun, då samgåendet med Landskrona inte medförde någon större nytta 
och dessutom ett nästan obefintligt inflytande. En annan borgerlig ledamot ville 
ha flera villkor uppfyllda för att godkänna ett samgående. Den av kommunen 
understödda fabriksrörelsen skulle t.ex. fa fortsatt stöd av staden, fraktkostnader
na för jordbruksprodukter från ön borde reduceras och att staden borde överta 
ansvaret för de enskilda vägarna på ön. Kommunalnämndens ordförande (social
demokrat) sammanfattade situationen på följande sätt:

att alltsedan kommunindelningsreformen genomfördes har S:t Ibbs kom
mun ständigt gått tillbaka. Kommunen har för närvarande det högsta skat
tetrycket av alla landskommuner i Malmöhus län och detta utan att någon 
mera allmän upprustning av kommunen har kunnat ske. Även om statsbi
drag kan påräknas, t.ex till va-anläggningar kommer ändå betydande be
lopp att få betalas av kommunen. En snar begynnande sanering i detta av

972 Landskrona kommunarkiv: Protokoll stadsfullmäktige i Landskrona stad 1958-04-28, § lll.s 
18-28 (Kammarkollegiets yttrande är återgivet i stadsfullmäktiges protokoll).



seende framförallt i områdena i Tuna hy vore enligt ordförandens upp
fattning ofrånkomligt. Ett fördröjande med ordnande av dessa angelägen
heter skulle med all sannolikhet medföra ett åläggande för kommunen av 
högre myndigheter.

Nämndens beslöt att tillstyrka sammanläggning, men till kammarkollegiet fram
föra villkoren som framförts av en av de borgerliga ledamöterna i nämnden. 
Kommunalnämnden krävde att kollegiets forslag skulle delges nämnden innan 
Kung. Maj:t fattade definitivt beslut i frågan.9

Kommunalfullmäktige behandlade ärendet den 9 april 1958. Vid mötet redo
visades dels kammarkollegiets slutliga förslag i ärendet, daterat den 31 mars 
1958, dels att kommunalnämndens villkor för sammanläggning hade framförts 
till kammarkollegiet. Beslutet blev: "att med godkännande lägga Kungl. Kam
markollegiets skrivelse till handlingarna”.9 4

Landskrona stadsfullmäktige behandlade frågan den 28 april 1958. vilket var 
några dagar efter att Kungl. Maj:t hade fattat sitt formella indelningsbeslut den 
25 april 1958. om en sammanläggningen vid årsskiftet 1958/1959. De statliga 
organen hade forcerat beslutsprocessen sä att stadsfullmäktige inte hade möjlig
het till ett formellt yttrande, även om överläggningar ägde rum. De villkor för en 
sammanläggning som framförts av $:t Ibbs kommun var inte uttryckligen infria
de i det kungliga beslutet.975

Vid det sista sammanträdet med S:t Ibbs kommunalfullmäktige i december 
1958 framkom att staden hade inrättat ett lokalkontor på Ven, där den avgående 
ordföranden i kommunalnämnden var kontaktman mellan öborna och stadens 
förvaltningar. Alla kommunala ärenden kunde framföras till honom.976

Summering
S:t Ibb bestod bara i sju år som egen kommun efter det att 1952 års kommunala 
indelningsreform hade ägt rum. Grunden var förslaget från ö-utredningen 1955 
om att det borde ske en sammanläggning med Landskrona stad. Kommunens po
litiker hade också insett att de inte kunde hålla en godtagbar standard på den 
kommunala verksamheten i framtiden inom ramen för ett mer normalt kom
munalt skattetryck. Dessa negativa omständigheter kunde inte uppväga de de
mokratiska fördelarna med att kvarstå som en egen kommun. Det här anknyter 
till min fråga om de demokratiska fördelarna av att Hölmön kvarstod som egen 
kommun kunde uppväga eventuella servicemässiga nackdelar av att vara en så 
liten kommun till folkmängden och därmed ha en svag ekonomisk bärkraft. S:t 
Ibbs landskommun hade under åren 1952 1957 en folkminskning som var kraf-

Landskrona kommunarkiv: Protokoll kommunalnämnden i S t Ibbs landskommun 1958-03-20, ij
53
’ * Landskrona kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i S:t Ibbs landskommun 1958-04- 
09. § 2D.
' Landskrona kommunarkiv: Protokoll stadsfullmäktige i Landskrona stad 1958-04-28. §111. och 

1958-05-27. § 130. s 8ff (Kungl. Maj:ts beslut har atergivits i protokollet i sio helhet).
Landskrona kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige t S:t Ibbs landskommun 1958-12-

2l.ij 06.



tigare än motsvarande utveckling på Hölmön. S:t Ibbs kommun var också tvung
en att höja kommunalskatten relativt kraftigt under åren 1952-1958, varför den 
klart översteg Holmöns kommuns utdebitering år 1958. Avfolkningen och skat
tehöjningen var bidragande orsaker till att S:t Ibbs landskommun gav upp sin 
självständighet och lät sig läggas samman med Landskrona stad redan 1959. Den 
höga kommunalskatten var inte tillräcklig for att bygga ut den kommunala verk
samheten till modern standard.

Hotagen 1952-1968
För Hotagen används precis samma tematiska indelning som för Visingsö. En li
ten skillnad var visserligen att Hotagens kommun upphörde redan innan kom- 
munblocksreformen slutfördes, men det skedde ändå fem år efter det att kom- 
munblocksindelningen var klar.97

Sto rkom mun reformen
Hotagens landskommun var på samma sätt som Visingsö och Holmöns kommu
ner inte direkt hotad av sammanläggning vid storkommunreformen, trots att 
kommunen bara hade ungefär hälften av den folkmängd som normalt krävdes för 
att bestå som egen kommun. Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslog både i det 
preliminära och det slutliga förslaget att Hotagens landskommun inte borde berö
ras av den nya indelningen.977 978 Motivet var framförallt kommunens geografiska 
belägenhet:

Kommunen gränsar till Norge samt till Frostvikens, Ströms, Laxsjö, Föl- 
linge och Offerdals kommuner. Kommunen saknar vägförbindelse till an
nan av de angränsande kommunerna i Sverige än till Föllinge kommun, 
varifrån Hotagens kommun utbröts från och med 1891 enligt kungl. brev 
den I0 april 1890 (kapellförsamlingen synes dock hava haft egen kom
munalstyrelse sedan år I862).

Kommunen ingår i Föllinge, Laxsjö och Hotagens församlingars pasto
rat och tillhör Föllinge landsfiskalsdistrikt.

Därest en sammanläggning med annan kommun skulle genomföras, 
borde sammanläggning ske med Föllinge kommun. Befolkningen såväl i 
Föllinge som Hotagens kommuner har emellertid motsatt sig sådan sam
manslagning. Avstånden mellan byarna inom Hotagens kommun och Föl
linge kyrkslätt uppgå till omkring 7 å 8 mil. Stora delar av kommunen ut
görs av fjäll. Betydande olägenheter synes kunna uppkomma genom sam
manläggning med annan kommun, på grund varav undantag från den upp
ställda minimigränsen med avseende å folkmängden i kommunen i före
varande fall anses böra ske och kommunen fördenskull kvarstå såsom

977 En karta över Hotagens landskommun och dess grannkommuner i Jämtlands län redovisas i bi- 
laga 3 d) på sidan 388 i denna bok.

978 Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1949-12-02, nr 83, ny kommunal indelning i Jämt
lands län: Länsstyrelsen preliminära förslag 1947-04-12 och Länsstyrelsens slutliga förslag 1947- 
07-16.



kommunal förvaltningsenhet. Hänsyn har därvid tagits jämväl till förhål
landet, att inom kort betydande vattenregleringar inom kommunen torde 
komma att företagas samt ett kraftverk anläggas. Det synes fördenskull 
finnas anledning antaga att invånarantalet kommer att stiga samt att skat
teunderlaget kommer att öka. I lotagens kyrkby utgör ett lämpligt beläget 
administrativt centrum för kommunen. ’7'’

Kommunalfullmäktige i I lotagens kommun tillstyrkte enhälligt länsstyrelsens 
preliminära förslag. I yttrandet betonade kommunen att dess geografiska läge 
medförde att Föl linge kyrkby var alltför avlägsen som huvudort för kommunen. 
Huvuddelen av yttrandet ägnades dock åt de positiva effekter för kommunen som 
vattenregleringen skulle leda till. Den sista delen av yttrandet har ett särskilt in
tresse genom att det pekar på åtgärder som har vidtagits för att leva upp till de 
ökade krav som staten ställde på kommunerna. Det gällde framförallt beslutet 
om att centralisera kommunens ekonomiska förvaltning och förvaltningen av so
cialvården från och med år I948. ’s"

Kammarkollegiet tillstyrkte i sitt yttrande att Hotagens kommun borde förbli 
egen kommun och det fastställdes av Kungl. Maj:t den 2 december 1949.9i!l

Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen i Hotagens landskommun under tidsperioden 1951- 
1967 framgår av tabellen nedan.

Tabell 73 Befolkningsutvecklingen i Hotagens landskommun 1951-1967

Ar (31/12) Antal invånare Förändring i procent
195 1 971 —
1955 964 - 1
1960 911 -6
1965 782 - 14
1967 831 + 6

Kiillä: Årsbok för Sveriges kommuner 1952 1968.

Folkminskningen i Hotagens landskommun uppgick mellan utgången av år 1951 
och utgången av 1967 till 14 procent, vilket måste betraktas som ganska måttfullt 
med tanke på kommunens geografiska belägenhet. Andra kommuner med likar
tade geografiska förhållanden uppvisade större reduceringar. Ökningen av folk-

Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1940-12-02, nr 82. ny kommunal indelning i Jämt
lands län: Kammarkollegiets yttrande 1949-09-22 s 27.
s" Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1949-12-02, nr 82. ny kommunal indelning i Jämt

lands län: Kammarkollegiets yttrande 1949-09-22 s 27 och Protokoll kommunalfullmäktige i Hot
agens landskommun 1947-06-15. ÿ 4.

Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 1949-12-02. nr 82. ny kommunal indelning i Jämt
lands län Kammarkollegiets yttrande 1949-09-22 s 27 saml SI S I9-I9 607



mängden under mitten av 1960-talet förklarades av en tillfällig inflyttning till 
följd av kraftverksbyggen.982

Kommunal ekonomi
1 lotagens landskommun hade 1952 en kommunal utdebitering på 10,65 kronor. 
Av Jämtlands läns landskommuner var det 21 av 32 som hade lägre skatt än Ho- 
tagen. År I960 hade Uotagens kommunala utdebitering stigit till 12,10 kronor, 
vilket var relativt högt, eftersom fortfarande 21 av länets 32 landskommuner 
hade lägre skatt. Hotagens kommun kunde sänka skatten under 1960-talet, varför 
den 1968 uppgick till 10,65 kronor, precis samma nivå som 1952. År 1968 var 
det bara två kommuner i länet som hade lägre skatt.98. Kommunens ekonomiska 
ställning åren 1952-1968 redovisas i följande tabell.

Tabell 74 Hotagens landskommuns ekonomiska ställning 1952-1968 (tkr)

År Utdcb. Ink. Utgifter l-U Tg. Skuld T-U

Drift Kap. Tot.
1952 10,65 309 297 12 309 0 404 210 194
1955 9,20 418 367 55 422 -4 894 197 697
1960 12,10 513 520 39 559 -46 954 289 665
1965 9,10 917 578 197 775 + 142 1536 517 1019
1966 10,40 1113 646 461 1107 +6 1788 478 1310
1967 10,64 1176 675 574 1249 -73 1817 396 1421
1968 10,65 1667 1099 463 1562 + 105 1833 426 1407

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1968 och Kommunernas Finanser 1952-1968.

Vid periodens början hade kommunen sålunda en relativt hög utdebitering och 
dessutom var skuldsättningen inte obetydlig. Under de fyra sista åren som egen 
kommun låg kapitalutgifterna på en högre nivå, trots detta lyckades kommunen 
behålla en sund ekonomi. Förklaringen var dels att utdebiteringen åter höjdes till 
en högre nivå, dels att driftutgifterna under 1960-talet uppvisade en måttfull ök
ningstakt, med undantag för 1968. Under 1968 förbereddes samgåendet med Föl- 
linge, som bidrog till den stora ökningen av driftutgifterna.

Kommunalpolitik
Vid valen till Hotagens fullmäktige 1946-1966 blev det socialdemokratisk majo
ritet vid samtliga val. Vid de fyra första valen 1946-1958 var den socialdemo
kratiska majoriteten bred, medan valen 1962 och 1966 bara gav en knapp majori
tet. De borgerliga partierna gick vid kommunalvalen åren 1946-1962 fram med * 981

982 Krokoms kommunarkiv: Korrespondens kommunalnämnden i Hotagens landskommun 1968: 
Utredning ang. sammanläggning av Föllinge och Hotagens kommuner den 1 januari 1969, utförd av 
Svenska Kommunförbundet, daterad 1968-01-12.
981 Årsbok för Sveriges kommuner 1952-1968.



en gemensam lista, benämnd samlingslista. Mandatfördelningen redovisas i föl
jande tabell.

Tabell 75 Mandatfördelningen vid valen till kommunalfullmäktige i 
Mutagens landskommun 1946-1966

Valår s k Bf/( Fp II kds Övriga Su mina kvinnor %

1946 13 — — — — — 1)7 20 0 10
1950 15 - — — — — 1)5 20 2 10

1954 13 — — — — — 2)1 20 2 10

1958 13 — — — — — 1)7 20 2 10

1962 1 1 — — — — - 1)9 20 2 10

1966 3 ) 1 1 - - - - 1 1)8 20 2 10

I ) = Borgerlig samlingslista.
2) Sc\ mandat till borgerlig samlingslista och ett till arbetarpartiet
3) = Kommunala valen 1966 anger 7 (c) och I (fp), men länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll 
redovisar 8 mandat till samlingslistan (borgerlig samlingslista).

källa: Länsstyrelsen i Jämtlands län. arkivet: l änsstyrelsens sammanräkningsprotokoll av valen av 
kommunalfullmäktige i I lotagens landskommun l%2 och 1966 samt Kommunala valen 1946-1966

Vid valen till kommunalfullmäktige 1950-1966 var således 2 av 20 ledamöter 
kvinnor.

Antalet uppdrag fördelat på olika organ och könsfördelningen på uppdragen 
under perioden 1964 1967 redovisas i tabellen nedan.



Tabell 76 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen på uppdragen 
i Hotagens landskommun under mandatperioden 1964-1967

Organ

Kommunalfullmäktige
Val- och beredningsutskott
Kommunalnämnd
Skol förbundet
Socialnämnd
Nykterhetsnämnd
Barnavårdsnämnd
Byggnadsnämnd
Hälsovårdsnämnd
Stipendienämnd
Valnämnd
Trafiknämnd
Överförmyndare
Civilförsvarsnämnd
Uttagningsnämnd
Arbetslöshetsnämnd
Företagarenämnd
Trafiksäkerhetskommitté
Idrottsnämnd
Folkbiblioteksstyrelse
Turistnämnd
Revisorer
Revisorer Arbetslöshetsn
Revisorer Bygg- och vägf.
Ombud vägnämnd
Samarbetsnämnd
Roteonrbud
Försäkringsnämnd
Taxeringsnämnd
Särskild taxeringsnämnd
Skiftesgodemän
Nämndemän
Ombud mantalsskrivning
Ombud Kommunförb.
Omhud statliga lån_______

totalt

l.cd.

18
4
7
8
3
4 
3 
6 
3
3
4 
2 

1
4
3
6
3
3
4

2
1
0
0
4
3
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0

Suppl.

M

3
7

2
3
2
3
5

3
2
1
1
3
3

3

K

Totalt

M
18

0 7
0 14

8
2 5
1 7
3 5
0 9
0 8

3
1 7
0 4
0 2
3 5
0 6
0 9

3 
3

0 7

K

2
1
0
0
6
4
5 
0 
2 
0 
I
0
0
5
0
0
0
0
0

Ordf.

M
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

K

Vice ordf.

M
X

K

X

X
X
X
X
X

X

Källa: Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 
1962-1967.



Bland ledamöterna i de kommunala organen var andelen kvinnor under perioden 
1964- 1967 14 procent, medan motsvarande siffra bland suppleanterna var 13 
procent. Det innebar att andelen kvinnliga politiker bland samtliga uppdrag var 
13 procent. Högst andel kvinnliga politiker fanns i socialnämnden och barna
vårdsnämnden. Bland uppdragen som ordförande och vice ordförande fanns tre 
kvinnor, varav två som ordförande, i folkbiblioteksstyrelsen och i barnavårds
nämnden, samt en vice ordförande, i socialnämnden. De två kvinnliga fullmäkti
geledamöterna tillhörde socialdemokraterna respektive saml i ngsl istan. Social
demokraternas kvinnliga ledamot var invald som nummer 10 av partiets I I le
damöter, medan borgerlighetens kvinnliga ledamot var invald på den nionde och 
sista platsen.',!il

i kommunen tillämpades ett samlingsstyre, där socialdemokraterna och bor
gerligheten delade relativt jämnt på uppdragen som ordförande. Socialdemokra
terna hade två tunga ordförandeposter, kommunalnämnden och socialnämnden, 
men också bl.a. barnavårdsnämnden och biblioteksstyrelsen. De borgerliga tick 
ordförandeuppdragen i hälsovårdsnämnden, byggnadsnämnden och arbetslös- 
hetsnämnden. Uppdraget som ordförande i fullmäktige tillföll socialdemokrater
na under 1964, men övergick därefter till borgerligheten.98'

I tabellen nedan redovisas hur många personer som hade minst ett kommunalt 
uppdrag under perioden 1964 -1967 och det genomsnittliga antalet uppdrag per 
person fördelat mellan på män och kvinnor.

Tabell 77 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kv innlig politiker i Hotagens landskommun under perioden 1964-1967

Kön Uppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 207 87 69 80 3.0
Kvinnor 32 13 17 20 1,9
Totalt 239 100 86 100 2,8

Källa: Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 
1962 1967.

Det fanns sålunda totalt 86 personer som hade kommunala uppdrag. Vid 1962 
års kommunalval var det 588 röstberättigade personer i kommunen. Antalet upp
drag per röstberättigad invånare uppgick därmed till 0,41. Andelen personer med 
minst ett uppdrag utgjorde 0,15 av alla röstberättigade.986

Den sista mandatperioden för de kommunala organen i Hotagens kommun 
omfattade för flertalet uppdrag bara året 1968. I relationen till den föregående 
mandatperioden var de övergripande förändringarna av andelen kvinnliga leda-

1 Länsstyrelsen i Jämtlands län, arkivet: Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll av valet av 
kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 1962.

Länsstyrelsen i Jämtlands län. arkivet: Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll av valet av 
kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 1962 
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möter och suppleanter i de kommunala organen relativt begränsade. Det var inte 
heller några förändringar i presidierna. Den kvinnliga representationen hade ut
ökats i skolförbundet Föllinge-Hotagen och barnavårdsnämnden, medan den re
ducerats i val-/beredningsutskottet, nykterhetsnämnden, hälsovårdsnämnden och 
valnämnden. I sammanläggningsdelegerade, som verkade under år 1968 inför 
samgåendet med Föllinge 1969, fanns det ingen kvinna bland de åtta ordinarie 
ledamöterna, men väl två kvinnor bland de åtta suppleanterna. Liksom i S:t Ibbs 
kommun fanns det en uppdragskoncentration till kommunens ledande politiker. 
Fil. Kand. Nils Högvall (s). Han var ordförande i kommunalnämnden, tillika 
kommunalkassor fram till och med 1967, och ordförande i socialnämnden. Även 
under denna period tillämpades det samlingsstyre, där socialdemokraterna utöver 
Högvalls två ordförandeuppdrag bl.a. fick tillsätta ordförande i barnavårdsnämn
den och folkbiblioteksstyrelsen. De borgerliga hade posterna som ordförande i 
fullmäktige, hälsovårdsnämnden och nykterhetsnämnden.987

Kommunblocks reformen

Kommunalfullmäktige i Hotagen behandlade frågan om kommunens yttrande 
över kommunindelningskommitténs betänkande den 11 mars 1961. Kommunens 
utlåtande handlade främst om de speciella förhållanden som rådde i Norrlands 
inland, som utredningen, enligt fullmäktige, inte hade ägnat tillräckligt stor 
uppmärksamhet. Under 1950-talet hade dessa kommuner fatt allt större svårighe
ter att kunna genomföra de reformer som statsmakten hade uppdragit åt kommu
nerna. En orsak var att värdet på statsbidragen hade urholkats. En ekonomisk av
lastning av kommunerna skulle uppstå om staten helt övertog det ekonomiska 
ansvaret för enhetsskolan. Enligt fullmäktige var det ett nationellt intresse att 
Norrlands inland inte avfolkades alltför mycket och att de kvarboende individer
na fick jämställda livsvillkor som med befolkningen i övriga delar av landet. En 
begränsad beskattning av vinster från skogsnäringen och vattenkraften kunde 
vara ett medel att ge kommunerna i Norrlands inland ett bättre skatteunderlag. 
Yttrandet avslutades: ”Principerna för en ny kommunindelning kommer däremot 
att efter ett genomförande betyda endast ytterligare befolkningsuttunning och 
bottenläge i skatteunderlga, som måste leda till ändå olösligare problem”.988 Ytt
randet uttryckte genomgående en kritisk inställning till att indela Sverige i kom
munblock.989

Frågan om den konkreta indelningen i kommunblock behandlades av Hot- 
agens fullmäktige vid två tillfallen under länsstyrelsens utarbetande av det preli

987 Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 1966-12-30, 
§ 66 (valda för åren 1967-1970), 1967-12-18, § 80, och 1968-02-09, § 4. Länsstyrelsen i Jämtlands 
län, arkivet: Jämtlands läns Allmänna Kungörelser Nr 15 1952, Förteckning över kommunala m.fl. 
befattningshavare och Länsstyrelsens sammanräkningsprotokoll av valet av kommunalfullmäktige i 
Hotagens landskommun 1966.
988 Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 1961-03-11, 
§ 4, med tillhörande hilaga 3.
989 Riksarkivet: Konseljakt inrikesdepartementet 13 oktober 1961 nr 30 (Proposition 1961:180, An
gående översyn av rikets indelning i borgerliga kommuner). Remissvar från kommuner i Jämtlands 
län över betänkandet om principer för ny kommunal indelning, avgivna 1961.



minära förslaget. Första gången varden 31 oktober 1962. Då anslöt sig fullmäk
tige till ett uttalande som hade gjorts gemensamt av politiker från Hotagens. Pol
linge. Offerdals och Alsens landskommuner. Där framfördes kritiska synpunkter 
mot att göra Krokom till centralort i blocket, då orten ansågs ligga alltför nära 
Östersunds stad. Det var acceptabelt med ett kommunblock för ett interkommu- 
nalt samarbete, men däremot inte att de olika kommunerna måste ge upp sin 
självständighet.990

Fullmäktige tog även upp frågan den 15 december 1962. Då framkom det att 
kommunens representanter inför länsstyrelsen hade uttalat sig positivt tor ett 
kommunblock bestående av landskommunerna Rödön, Alsen, Offerdal, Föllinge 
och I lotagen. De tre sistnämnda hade däremot motsatt sig att de själva skulle bil
da ett kommunblock.991 Utifrån de rådande geografiska omständigheterna ter sig 
ställningstagandet lite förvånande, då Ilotagen hade fått klart närmare till cen
tralorten i ett sådant block, som antingen hade blivit Föllinge eller Änge (i Of
ferdal). Länsstyrelsen hade efterhört kommunernas ståndpunkt i frågan om cen
tralorten i kommunblocket, men inte fått något svar, då de tre kommunerna i norr 
inte var intresserade av att bilda ett gemensamt kommunblock. Kommunerna 
Rödön och Alsen var däremot intresserade av tillsammans bilda ett eget block 
utan deltagande av Föllinge, Motagen och Offerdal.99’

Det formella yttrandet över länsstyrelsens preliminära förslag behandlades av 
kommunalfullmäktige den 6 april 1963. I kommunens skrivelse argumenterar 
man kraftfullt för att Laxsjö församling i Föllinge kommun skall ingå i Krokoms 
kommunblock. Ltt överförande av Laxsjö församling till Strömsunds kommun
block skulle kunna riskera att högstadiet i det gemensamma skolväsendet för 
Föllinge och Hotagens kommuner inte gick att behålla. Hotagens högstadieelever 
måste i så fall skickas till Offerdal eller Krokom. vilket inte ansågs nyttigt för 
ungdomarnas välbefinnande. Lösningen på problemet var att invånarna i Laxsjö 
församling erhöll bättre och närmare vägförbindelser med Föllinge tätort. Om så 
blev fallet fanns det inte något behov av att kräva anslutning till Strömsunds 
kommunblock. Även Hotagens vägförbindelser med Föllinge tätort borde ge
nomgå förbättringar och därmed förkortas. Slutsatsen blev därför att fullmäktige 
bestämt avvisade ett genomförande av länsstyrelsens alternativa förslag till in
delning i kommunblock, där Laxsjö församling ingick i Strömsundsblocket.99'

Kungl. Maj:t beslöt den 19 december 1963 att landskommunerna Rödön. Al
sen. Offerdal, Föllinge och I lotagen skulle bilda ett kommunblock.994

Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 1962-10-31.
S 58.
1,1 Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 1962-12-15. 
s 70

Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i I lolagens landskommun 1962-12-15.
δ 70.
w Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 1963-04-06. 
5) 32. med bilaga 2, samt I Ilökat yttrande, daterat 1963-04-22.
'm SI S 1964:162 neli Krokoms kommunarkiv: Korrespondens kommunalnämnden i Hotagens 
landskommun 1968: I bredning ang. sammanläggning av f öllinge och Hotagens kommuner den I ja
nuari 1969, utförd av Svenska Kommunförbundet, daterad IÖ68-0I-I2. s I



Hotagens fullmäktige behandlade i maj 1967 flera betydelsefulla frågor som 
hade ett tydligt inbördes samband. För det första togs det beslut om att bevilja 
kommunalnämndens ordförande, tillika kommunalkassören, Nils Högvall (s), 
kommunal pension från årsskiftet 1967/1968.995 För det andra beslöt fullmäktige 
att hos kommunförbundet begära en utredning om för- och nackdelar av att lägga 
samman Hotagens och Föl linge kommuner från ingången av 1969. För det tredje 
skulle kommunförbundet utreda om Hotagens kommunala medelsförvaltning 
kunde tas över av kommunalkontoret i Föllinge redan från årsskiftet 1967/1968. 
De två sistnämnda besluten motiverades av: ”att svårigheterna att behålla en 
självständig förvaltning är mycket stora”. Det tredje beslutet hade även en kon
kretare motivering: ”då annars risken för sammanbrott för förvaltningen kan bli 
överhängande”.996 Fullmäktige i Föllinge fattade samma beslut i juni 1967.997

Sammanläggningsutredningen slutfördes den 12 januari 1968. Då hade avtalet 
om att kommunalkontoret i Föllinge skulle ta över medelsförvaltning för Hot
agens kommun nyss trätt i kraft. I utredningen konstaterades det att båda kom
munerna hade fått vidkännas befolkningsminskningar, även om minskningen i 
Föllinge var procentuellt klart större än i Hotagen. Till följd av den gradvis 
minskade sysselsättningen inom jordbruket skulle sannolikt minskningen av in
vånarantalet fortgå. De båda kommunernas skatteunderlag var per invånare täm
ligen likvärdigt. Hotagen hade dock haft den mest positiva utvecklingen under de 
senaste åren, vilket troligen berodde på de pågående kraftverksbyggena. Kom
munerna fick ett betydande tillskott till skatteunderlaget genom statlig skatteut- 
jämning.

År 1968 var den rent kommunala utdebiteringen i Föllinge 12,45 kronor, me
dan Hotagens utdebitering låg på 10,65 kronor. Med dåtida mått var det relativt 
höga skattenivåer, varför det utgick ett särskilt statsbidrag för att motverka en 
ännu högre utdebitering (bidrag vid hög utdebitering). Skillnaden i utdebitering 
innebar att det utgick ett statligt övergångsbidrag så att skattehöjningen för Hot
agens invånare skedde under en övergångsperiod. Båda kommunerna hade en 
någorlunda god kommunalekonomisk ställning. Hotagens kommun hade visser
ligen en högre soliditet (73 procent) än Föllinge kommun (63 procent), men Föl
linge var bättre rustat i fråga om anläggningstillgångar.998

Utredningen framhöll att en sammanläggning mellan Föllinge och Hotagens 
kommuner bara var en dellösning på vägen mot en total sammanläggning inom 
Krokoms kommunblock, vilken eventuellt kunde komma till stånd år 1971. Även 
om ett samgående mellan Föllinge och Hotagen inte var någon långsiktig lösning 
borde den genomföras. De båda kommunerna hade redan ett omfattande inter-

995 Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 1967-05-13, 
§22.
996 Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Hotagens landskommun 1967-05-13, 
§ 23.
997 Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Föllinge landskommun 1967-06-14, 
§61.
998 Krokoms kommunarkiv: Korrespondens kommunalnämnden i Hotagens landskommun 1968: 
Utredning ang. sammanläggning av Föllinge och Hotagens kommuner den 1 januari 1969. utförd av 
Svenska Kommunförbundet, daterad 1968-01-12. s 1-7.



kommunalt samarbete, dels ett skolförbund, med grundskolans högstadium för
lagt till Föllinge, dels den slutna åldringsvården som var koncentrerad till ålder
domshemmet i Föllinge. Det var även aktuellt att Flotagens kommunala medels
förvaltning skulle tas över av kommunalkontoret i Föllinge. *

Det mest akuta behovet av en sammanläggning var att kommunalnämndens 
ordförande i Hotagen, som även var ordförande i socialnämnden, ville avgå. Det 
var visserligen inte omöjligt att tå fram en ersättare, men det skulle ta tid och 
kraft för efterträdaren att sätta sig in i det stora antalet frågor som låg på dessa 
uppdrag. Rekryteringssvårigheterna förstärktes av att efterträdaren bara fick ver
ka på uppdragen under ett par år fram till en total sammanläggning inom blocket. 
Dessutom behövde tjänstemannastaben på Föllinge kommunalkontor förstärkas. 
Ett samgående med Hotagen gav ett bättre underlag for en sådan åtgärd. Den 
sammanslagna kommunens förvaltning borde centraliseras till Föllinge tätort. 
Med tanke på avståndet mellan Föllinge och Hotagen medförde detta en viss för
sämring av den kommunala servicen för invånarna i Flotagens kommun. Försäm
ringen kunde dock delvis kompenseras genom att den avgående kommunal
nämndordföranden i I lotagen övergångsvis fungerade som rådgivare och att den 
nya kommunens socialassistent och byggnadstekniker hade mottagning i Hota
gen vid vissa tidpunkter. "0<l

En kommunsammanläggning mellan Föllinge och Hotagen innebar inte heller 
några komplikationer för den kommande sammanläggningen av hela blocket, då 
både Föllinge och Hotagen ingick i Krokoms kommunblock. En sammanlägg
ning av de båda kommunerna medförde också att skol förbundet, där bara Föllin
ge och Hotagen var medlemmar, kunde avvecklas. 01 

t bredningens sammanfattande synpunkt var:""12

Föllinge och Hotagen utgör ett område med gemensamma kommunala 
problem, vilket tagit sig uttryck i ett omfattande samarbete mellan kom
munerna. Vid en sammanläggning kan detta ordnas på ett mer rationellt 
sätt. På grund av att kommunerna redan har sin verksamhet samordnad i 
stor utsträckning kommer en sammanläggning att innebära rätt små för
ändringar av den kommunala verksamheten för invånarna i de nuvarande 
kommunerna.
Genom en sammanläggning av de båda kommunerna är det lättare att kla
ra de kommunala problemen fram till en sammanläggning av hela block-

Krokoms kommunarkiv: Korrespondens kommunalnämnden i I lolagens landskommun 1968: 
Utredning ang. sammanläggning av Föllinge och Hotagens kommuner den I januari 1969. utförd av 
Svenska Kommunförbundet, daterad 1968-01-12. s I och 7ff
.... Krokoms kommunarkiv: Korrespondens kommunalnämnden i Hotagens landskommun 1968:
Utredning ang. sammanläggning av Föllinge och Hotagens kommuner den I januari I960, utförd av 
Svenska Kommunförbundet, daterad 1968-01-12. s 8ff
""" Krokoms kommunarkiv: Korrespondens kommunalnämnden i Hotagens landskommun 1968: 
Utredning ang. sammanläggning av Föllinge och Hotagens kommuner den I januari 1969. utförd av 
Svenska Kommunförbundet, daterad 1968-01-12, s I och 7ff.

Krokoms kommunarkiv: Korrespondens kommunalnämnden i Hotagens landskommun 1968:
I Ilredning ang sammanläggning a\ Föllinge och Hotagens kommuner den I januari 1969. utförd av 
Svenska Kommunförbundet, daterad 1968-01-12. s IOF



et. När denna indelningsändring aktualiseras bör det finnas större möjlig
heter att hävda områdets intressen, om de nuvarande kommunerna utgör 
en enhet. Övervägande skäl talar alltså för en sammanläggning den i ja
nuari 1969.

Kommunerna borde fatta beslut om sammanläggningen senast under mitten av 
februari månad 1968, så att kammarkollegiet kunde bereda ärendet för formellt 
beslut av Kungl. Maj:t, senast under april 1968. Valet till den nya kommunens 
fullmäktige skulle ske i samband med riksdagsvalet i september 1968. Utredaren 
föreslog att delegerade fick lika många ledamöter och suppleanter som skolför- 
bundet, 17 från Föllinge och 8 från Hotagen, och att samma personer som satt i 
förbundet valdes in i sammanläggningsdelegerade.100'

Fullmäktige i Hotagen behandlade sammanläggningsfrågan den 9 februari 
1968. Fullmäktige följde med undantag för en formalitet utredningens förslag. 
Beslutet var enhälligt. Undantaget gällde att fullmäktige inte ville att delegerade 
skulle utgöra en personalunion med skolförbundet. Valet av delegerade skedde i 
anslutning till beslutet om sammanläggning. Av de åtta ledamöterna i skolför
bundet blev fem män ordinarie ledamöter i delegerade. Den enda kvinnliga le
damoten från Hotagen i skolförbundet fick nöja sig med att bli en av två kvinnli
ga suppleanter. Ett skäl till motståndet mot en personalunion mellan förbundet 
och delegerade kan ha varit att kommunalnämndens ordförande, Nils Högvall, 
inte var ledamot av förbundets fullmäktige.1004

Fullmäktige i Föllinge fattade samma beslut den 14 februari 1968, även detta 
enhälligt. 1 protokollet framhölls att företrädare för Hotagens och Föllinge kom
muner inte var överens om vissa bidragsgivningar, men att det borde kunna lösas 
i anslutning till sammanläggningen. Ett samgående mellan Föllinge och Hotagen 
fick: "betraktas som en etapp mot det tydligen oundvikliga slutmålet. En sam
manläggning av blockets samtliga kommuner".1005

Kungl. Maj:ts beslut om sammanläggningen fattades den 26 april 1968. Sam
manläggningsdelegerade höll sitt första sammanträde den lOjuli 1968.100'’ Den 
nybildade kommunens fullmäktige behandlade i januari 1969 yttrandet till kom
munikationsdepartementet om indelningsreformens slutförande. Fullmäktige an
såg att den frivilligprincip för sammanläggningar som antogs av riksdagen 1962 
borde gälla även fortsättningsvis.1007 Vid tidpunkten för beslutet om samman
läggningen mellan Hotagen och Föllinge fanns det inte något beslut om att 
kommunreformen måste slutföras vid en viss tidpunkt. Sammanläggningen av de

11103 Krokoms kommunarkiv: Korrespondens kommunalnämnden i Hotagens landskommun 1968: 
Utredning ang. sammanläggning av Föllinge och Hotagens kommuner den I januari 1969, utförd av 
Svenska Kommunförbundet, daterad 1968-01-12, s 1 lf och bilaga.
IOOJ Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i tiotagens landskommun 1966-12- 
30, § 66 (valda för perioden 1967-1970), och 1968-02-09, § 4.
101,5 Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Föllinge landskommun 1968-02-14, 
§ 12.
1006 Krokoms kommunarkiv: Protokoll sammanläggningsdelegerade för Föllinge och Hotagens 
landskommuner 1968-07-10, § 3.
1007 Krokoms kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Föllinge (nybildade/utökade) lands
kommun 1969-01-24, § 78.



övriga kommunerna i Krokoms kommunblock, inklusive Föllinge skedde vid 
årsskiftet 1973/1974, vilket varden sista möjliga tidpunkten för sammanläggning 
enligt det riksdagsbeslut som togs i maj I969."’"x

Summering
Hot agens kommun hade en betydligt mindre befolkningsminskning än Fiolmön 
under perioden efter år 1952. Skälet var inte minst de kraftverksbyggen som 
ännu under andra halvan av 1960-talet pågick inom Hotagens kommun. Det 
fanns farhågor om att en större befolkningsminskning skulle inträda när väl 
kraftverksbyggena var slutförda. Flotagens kommunala ekonomi var inte heller 
särskilt ansträngd. Vidare fanns en relativt stor politisk organisation, där 86 per
soner hade minst ett uppdrag under perioden 1964-1967. Kommunens största 
problem under 1960-talets andra halva verkar ha varit sårbarheten i fråga om den 
övergripande ledningen av den kommunala verksamheten. Denna vartill stor del 
koncentrerad till en person, som var ordförande i kommunalnämnden, tillika 
kommunalkassor, och ordförande i socialnämnden, som även hade akademisk 
examen. När han av åldersskäl ville träda tillbaka uppstod en situation där kom
munens politiker tick farhågor om att den kommunala förvaltningen skulle sluta 
fungera. Lösningen blev att först ingå ett avtal med grannkommunen Föllinge 
om att kommunalkontoret i Föllinge skulle ta över över den ekonomiska förvalt
ningen av Hotagens kommun från ingången av 1968 och att kommunerna skulle 
slås samman vid årsskiftet 1968/1969. Fem år senare slutfördes indelningsrefor- 
men i det kommunblock Hotagen tillhörde. Systemet med att låta en annan 
kommun sköta den ekonomiska förvaltningen torde vara sällsynt.

Inför kommunblocksreformens 
slutförande 1971 och 1974
Merparten av kommunblocksreformens sammanläggningar ägde rum åren 1071 
och 1974. En del av sammanläggningarna skedde med tvång i enlighet med 1969 
års riksdagsbeslut. Det stora flertalet av sammanläggningarna ägde formellt rum 
på frivillig väg.1009

Inför 1971 års sammanläggningar var det utöver Hölmön fem kommuner, alla 
landskommuner, som hade under 1000 invånare. Antalet kommuner med mellan 
1000 och 1999 invånare var 106, varav 34 hade under 1500 invånare. Dessa 34 
kommuner redovisas i bilaga 2, som även inkluderar utdebiteringens storlek.101" 
De sex minsta kommunerna, med under 1000 invånare, redovisas i tabellen ned
an. där även utdebiteringen till den borgerliga kommunen anges.

Kammarkollegiets arkiv: Kammarkollegiets yttrande om sammanläggning i Krokoms kom— 
mimblock 1972-12-08. samt Ivarsson 1992 s 177 och Wångmar 2003 s 221 IT.

Årsbok för Sveriges kommuner 1971. Arshok för Sveriges kommuner 1974. Ivarsson 1992. An
dersson 1993 och Wångmar 2003 s 223 229.
""" Hilaan 2 pa s 384 i denna bok



Tabell 78 Kommuner med under 1000 invånare vid årsskiftet 1969/1970

Kommun Län Inv. 1970 Inv. 1952 Föränding (%) lltdebiter.

Hölmön Västerbotten 194 285 -32 10,05
Visingsö Jönköping 747 978 -24 13,50
Blidö Stockholm 797 1093 -27 11.50
Gryt Östergötland 930 1753 -47 9,70
Örträsk Västerbotten 938 1239 -24 10,50
Gustav Adolf Värmland 989 1423 -31 13,00

Kalla: Årsbok för Sveriges kommuner 1952, Årsbok för Sveriges kommuner 1970 och Kommunernas 
Finanser 1970.

Tabellen visar att Hölmön var landets klart minsta kommun sett till folkmäng
den. Hölmön hade bara drygt en fjärdedel av folkmängden i den näst minsta 
kommunen, som 1970 var Visingsö i Jönköpings län. Alla sex kommunerna med 
under 1000 invånare hade sluppit storkommunreformen, trots att de inte nått upp 
till 2000 invånare år 1952. Det berodde främst på geografiska orsaker. Fyra av 
kommunerna. Hölmön, Visingsö, Blidö och Gryt, var ö-/kustkommuner. Örträsk 
var en glesbygdskommun med långa avstånd till grannkommunerna. Den största 
relativa minskningen hade inträffat i Gryt, medan Hölmön intog andraplatsen. 
Av de sex kommunerna hade Hölmön den näst lägsta utdebiteringen efter Gryt. 
Den genomsnittliga utdebiteringen till landets kommuner var år 1970 14,18 kro
nor. Hölmön hade en kommunal utdebiterig som låg mer än fyra kronor under 
medeltalet för riket. Föga förvånande fanns det generellt sett ett visst samband 
mellan fa kommunalt anställda (exklusive lärare och skolledare) och en låg utde
bitering.10"

Av de 34 kommunerna med mellan 1000 och 1499 invånare var det 10 som 
hade haft över 2000 invånare 1952. Bland dessa fanns därför kommuner som 
haft stora folkningsminskningar under perioden. Den största minskningen hade 
skett i Södra Göstrings kommun i Östergötlands län, där befolkningen minskat 
med 45 procent. Det var nästan lika mycket som minskningen i Gryts kommun. 
Ytterligare 12 kommuner hade drabbats av en befolkningsminskning som var 
procentuellt högre än för Hölmön. Minskningen av folkmängden på Hölmön var 
inte extrem, utan låg nära genomsnittet för kommuner med under 1500 invånare 
1970. Geografiskt var de sex småkommunerna spridda mellan olika län.1012

Inför 1974 års avslutande sammanläggningar fanns det 31 kommuner som 
hade under 2000 invånare. Tre kommuner hade färre än 1000 invånare och tio 
kommuner hade mellan 1000 och 1499 invånare.* 1011 Dessa 13 kommuner redovi
sas i tabellen nedan, där även utdebiteringen anges.

1011 Kommunal Personal 1968, Del 2 och Årsbok för Sveriges kommuner 1970.
11,12 Årsbok för Sveriges kommuner 1952 och Årsbok för Sveriges kommuner 1970.
1011 Årsbok för Sveriges kommuner 1973.



Tabell 79 Kommuner med under 1500 invånare vid årsskiftet 1972/1973

Kom mun Län Inv.1973 Inv. 1952 förändring (%) l (debiter.

1 lolmön Västerbotten 168 285 -41 1 1.25
Gustav Adolf Värmland 937 1423 - 34 13.70
Kull Jämtland 941 14116 - 33 14.00

Fredrika Västerbotten 1047 1711 -39 1 5.00
lillhärdal Jämtland 1088 1842 -41 14,50
A Isen Jämtland 1305 2069 - 37 1 3.80

1 jallmo ( Ktergötland 1312 1915 -32 14.50
Rengsjö Gävleborg 1334 19(12 -30 13,25
1 .oshull Kristianstad 1402 1859 -25 12.75
1 lishult 1 lall and 1403 1791 - 22 1 1.25
1 lallen 1 ) Jämtland 1408 2216 (-281-37 13,50
1lasslö Blekinge 1477 1475 0 14.00
1 lasse la Gävleborg 1497 2048 - 27 13.00

I ) I lallens kommun hade reducerats 1971 med en församling som dä hade 198 invånare (överförd till 
annan nybildad kommun).

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1952. holk- och bostadsräkningen 1970. Del /. Årsbok för Sve
riges kommuner 1973 och Kommunernas f inanser 1973.

Hölmön var åven denna gång den i särklass minsta kommunen till folkmängden. 
Dessutom hade Hölmön haft den största folkminskningen under perioden från 
1952 till 1973. Skillnaden i förhållande till Lillhärdal var dock försumbar. Åtta 
av de 13 kommunerna fanns i länen i Norrland. Denna gång fanns ett samband 
mellan förekomst av kommuner med under 1500 invånare och antalet färdigbil
dade kommunblock i respektive län. I både Jämtlands och Västerbottens län åter
stod många kommunsammanläggningar, vilka måste ske 1974.

Föga förvånande var kommuner med under 2000 invånare 1952 klart överre
presenterade i gruppen och utgjorde 10 av de 13 kommunerna. Av dessa hade 
Hölmön och Flishult den lägsta utdebiteringen med 11,25 kronor per intjänad 
hundralapp. Det vägda medeltalet för alla Sveriges kommuner var 14,78 kronor, 
3,53 kronor högre än Holmöns utdebitering. Av landets 464 kommuner var det 
14 som hade en lägre utdebitering än Hölmön. Därutöver fanns det fyra kommu
ner med precis samma kommunalskatt som Hölmön. Den allra lägsta utdebite
ringen fanns i två kommuner i dåvarande Skaraborgs län. Fågelås respektive 
Vartofta. Där var skatten 10,00 kronor, alltså 1,25 kronor lägre än för Höl
mön.1"" Personalstyrkan i de båda kommunerna låg självklart betydligt under 
riksgenomsnittet i relation till folkmängden. Den var emellertid inte så anmärk
ningsvärt låg som kanske kunde förväntas till följd av den låga utdebiteringen 
och den låga utgiftsnivån.""’

11114 Kommunernas Finanser 1973.
Kommunal Personal 1973. De! 2. s -47Γ.



Gustav Adolf 1971-1973
Under perioden 1971 1973 var Gustav Adolfs kommun i Värmlands län den näst 
minsta kommunen till folkmängden i landet. Kommunen hade inte berörts av 
1952 års indelningsreform, trots att folkmängden var betydligt under 2000 invå
nare. Mellan 1952 och 1973 minskade kommunens folkmängd med 34 procent. 
Organiseringen av de kommunala styrelserna och nämnderna i Gustav Adolfs 
kommun under åren 1971-1973 redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 80 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen på uppdragen 
i Gustav Adolfs kommun under mandatperioden 1971-1973

Organ Led. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.

M k M K M k M k M k

Kommunfullmäktige 17 3 — ... 17 3 X X
Kommunstyrelse 7 0 7 0 14 0 X X
Valnämnd 5 0 5 0 10 0 X X
Byggnadsnämnd 5 0 5 0 10 0 X X
Skolstyrelse 6 1 7 0 13 1 X X
Socialnämnd 4 3 2 5 6 8 X X
Barnavårdsnämnd 1 6 5 2 6 8 X X
Arbetslöshetsnämnd 5 0 5 0 10 0 X X
Hemhjälpsnämnd 2 3 2 3 4 6 X X
Uttagningsnämnd 3 0 3 0 6 0 X X
Biblioteksstyrelse 3 0 3 0 6 0 X
Samarbetsnämnd 2 0 2 0 4 0
T rafiknämnd 2 0 2 0 4 0
T rafiksäkerhetskommitté 3 0 2 1 5 1 X X
Skiftesgodemän 3 0 3 0 6 0
Taxeringsnämnd 6 0 6 0 12 0
Särskild taxeringsnämnd 1 0 1 0 2 0
Revisorer 3 0 3 0 6 0
Ombud Kommunförbundet 2 0 2 0 4 0
Försäkringsnämnd 1 0 1 0 2 0
Ombud val av polisnämnd 1 0 1 0 2 0
Styrelsen Hagfors Ml 1 0 1 0 2 0
Elektorer Kommunförbundet 2 0 2 0 4 0
Ombud statliga lån 1 0 1 0 2 0
Nämndemän 1 0 — — 1 0
Fastighetstaxeringsnämnd 2 0 2 0 4 0
Ombud bolagsstämma I 0 1 0 2 0

Totalt 90 16 74 11 164 27 II 1 10 1

Källa: Hagfors kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Gustav Adolfs kommun 1970-12-16, 
§§2-28 (valda 1971-1973), och 1973-01-23, §§ 2-3.



Det fanns sålunda 191 kommunala uppdrag, varav 106 ordinarie och 85 supple
anter. Λ v de ordinarie uppdragen hade männen 90 (85 procent) och kvinnorna 16 
( 15 procent). Bland suppleanterna fanns 74 män (87 procent) och 11 kvinnor (13 
procent). Totalt sett var könsfördelningen 86 procent män och 14 procent kvin
nor på uppdragen. De kvinnliga politikerna var koncentrerade till ett mer begrän
sat antal organ: fullmäktige, barnavårdsnämnden, hemhjälpsnämnden, skolstyrel
sen. socialnämnden och trafiksäkerhetskommittén. Det var bara i barnavårds
nämnden som kvinnor invaldes i presidiet. I kommunen tillämpades samlingssty
re. men den socialdemokratiska majoriteten tog hand om Ilest poster. Detta parti 
hade ordförandeposterna i fullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, 
skolstyrelsen, socialnämnden, uttagningsnämnden och hemhjälpsnämnden. De 
borgerliga fick utse ordförande i barnavårdsnämnden, arbetslöshetsnämnden och 
valnämnden (1973).1016

I tabellen nedan redovisas hur många personer som innehade minst ett kom
munalt uppdrag under perioden 1971-1973 och det genomsnittliga antalet upp
drag per person fördelat mellan på män och kvinnor.

Tabell 81 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Gustav Adolfs kommun under perioden 1971-—1973

Kön Uppdrag % Indiv ider % Uppdrag/individ i medeltal
Män 164 86 43 73 3.8
Kvinnor 27 14 16 27 1,7
Totalt 191 100 59 100 3,2

Källa: Hagfors kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Gustav Adolfs kommun 1970-12-16. 
2-28 (valda 1971-1973). och 1973-01-23, §§ 2-3.

Männen hade i medeltal dubbelt så många uppdrag som kvinnorna. En orsak var 
att några män hade ett stort antal uppdrag. Herbert Wig (s) hade 13 uppdrag, bl.a. 
hade han uppdragen som ordförande i kommunstyrelsen och kommunalkassör. 
Hans partikamrat Karl-Johan Jansson hade 11 poster, bl.a. som ordförande i full
mäktige och socialnämnden. Uno Carlsson (borgerlig) kom också upp i 11 för
troendeuppdrag. Han var bl.a. vice ordförande i kommunstyrelsen och ordföran
de i valnämnden 1973.

I relation till antalet röstberättigade invånare utgjorde uppdragen 31 procent. 
De 59 politiskt aktiva individerna uppgick till 10 procent av det totala antalet 
röstberättigade personer i kommunen.""7

Den kommunalekonomiska situationen i Gustav Adolfs kommun under åren 
närmast före kommunens upphörande framgår av följande tabell.

Hagfors kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Gustav Adolfs kommun 1970-12-16. 
§i) 2-28 (valda 1971-1973). och 1973-01-23. §§ 2- 3. samt SOI ' 1972:32 s 82f 

Allmänna valen 1970 Del 2 s 155.



Tabell 82 Gustav Adolfs kommuns ekonomiska ställning 1971-1973 (tkr)

År Itdeb. Ink. Utgifter III Tg. Skuld T-ii

Drift Kap. Tot.

1971 13,00 2628 2395 240 2635 -7 4428 806 3622

1972 13,70 3175 2594 621 3215 -40 4597 893 3704

1973 13,70 3783 3049 238 3287 +496 5665 1451 4214

Kalla: Årsbok för Sveriges kommuner 1971-1973 och Kommunernas Finanser 1971-1973.

Den kommunala ekonomin i Gustav Adolfs kommun uppvisade ganska stora 
skillnader i relation till Hölmön. För det första var utdebiteringen klart högre, 
särskilt under 1971 då skillnaden var 3,45 kronor. År 1973 var differensen 2,45 
kronor. Med tanke på skillnaden i folkmängd mellan de båda kommunerna var 
skillnaderna i driftutgifter förväntad. Däremot hade Gustav Adolf betydligt större 
kapitalutgifter, vilket skall jämföras med Holmöns nästan genomgående synner
ligen låga kapitalutgifter. Nivån på kapitalutgifterna påverkade i sin tur skuld
sättningen, som i Gustav Adolf ökade under år 1973.

En jämförelse mellan Hölmön och Gustav Adolf visar att andelen kvinnliga 
politiker var högre i Gustav Adolf och att uppdragskoncentrationen var mindre 
långtgående. Skillnaden i det genomsnittliga antalet uppdrag var runt 1,0 för 
männen och samma skillnad fanns också för män och kvinnor gemensamt. Även 
om några politiker hade ett stort antal uppdrag var koncentrationen av presidie- 
uppdrag inte lika omfattande som på Hölmön. Gustav Adolfs större folkmängd 
bidrog till att andelen uppdrag och andelen individer med minst ett uppdrag i re
lation till antalet röstberättigade invånare uppvisade lägre värden än i Holmöns 
kommun. På Hölmön hade 28 procent av de röstberättigade minst ett uppdrag, 
medan samma siffra i Gustav Adolf var 10 procent.

Efter kommunblocksreformens 
slutförande 1974
Även om Holmöns kommun upphörde vid ingången av år I974 har jag valt att 
göra en kortare beskrivning av antalet kommuner med låg folkmängd under peri
oden 1974-2007. En anledning är de 13 nya kommuner som har tillkommit ge
nom delningar under åren 1980—2003.1018

År 1974 fanns det totalt 34 kommuner som hade under 8000 invånare, vilket 
var 12 procent av 278 kommuner. Ett invånarantal på 8000 var riktpunkten för 
blockens folkmängd 1975, även om folkmängden i viss mån var sekundär utifrån 
reformprinciper som centralortsfunktion och näringsgeografiskt sammanhållen 
enhet. Av dessa 34 kommuner var det fem som hade mindre än 5000 invånare. 
Även om det brukar hävdas att kommunblocksreformen slutfördes 1974 är det

1018 Årsbok för Sveriges kommuner 1974-2007.



inte riktigt hela sanningen. I tre fall, Malmö i Malmöhus län, Bengtsfors i Älvs
borgs län och I Iabo i Skaraborgs län. återstod sammanläggningar. I Malmö var 
det fyra kommuner, medan Bengtsfors och Habo bestod av två kommuner varde
ra. 1 dessa fall kunde en sammanläggning fortfarande bli aktuell. Det var inte 
förvånande att två av de fem kommunerna med under 5000 invånare var kom
muner som inte var eget kommunblock. Det gällde Bara kommun i Malmö 
kommunlock och Mullsjö kommun i Habo kommunblock.

En annan grupp av kommuner som var överrepresenterad bland kommuner 
med låg folkmängd var de som inte hade berörts av kommunblocksreformen. Det 
gällde 15 av de 34 kommunerna. Om även de som inte var egna block räknas in 
blir det 18 kommuner som var identiska med indelningen 1952. Den geografiska 
fördelningen mellan Sveriges tre huvudområden var: Götaland (17), Svealand (7) 
och Norrland ( 10).I tabellen nedan redovisas de kommuner som hade under 
5000 invånare vid årsskiftet 1973/1974 samt deras kommunala utdebitering.

Tabell 83 Kommuner med under 5000 invånare v id årsskiftet 1973/1974

Kom m un län Inv. 1974 Inv. 1952 Föränd. (%) Itdebiter.

Sorsele Västerbotten 4130 6022 - 31 14,30
Ydre Östergötland 4189 6151 -32 14,00
Arjeplog Norrbotten 4266 5148 - 17 14,50
Bara 1 ) Malmöhus 4562 2706 + 69 13,50
Mullsjö 1) Skaraborg 4698 3920 + 20 13,75

I ) = Inte något eget kommunblock.

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner 1952 1974 och SFS/973:795.

Kommunerna Sorsele, Ydre och Arjeplog uppvisade en kraftig minskning av 
folkmängden under perioden 1952-1974. I Mullsjö och Bara kommuner hade 
folkmängden däremot ökat. Det kan till största delen härledas till att Bara grän
sade till Malmö kommun och att Mullsjö var beläget nära Jönköpings kommun. I 
båda kommunerna hade ökningen inträtt under periodens senare del. Den positi
va utvecklingen bör ha medverkat till att de båda kommunerna fick bestå som 
egna kommuner även efter ingången av 1974, trots att de inte var egna kommun
block. Bara kommun upphörde vid årsskiftet 1976/1977 till följd av en formellt 
frivillig sammanläggning med Svedala kommun.1"20 De fem kommunerna uppvi
sade en jämn nivå på utdebiteringen. Det vägda medeltalet för utdebiteringen i 
landet var 14,85 kronor. Alla kommunerna hade en lägre utdebitering än genom
snitt för Sverige.1"21

Iu|1’ Årsbok föi- Sveriges kommuner 1974 och STS 1973:793.
" Svedala kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Bara kommun 1075-06-26. tj 47. och 
1976-05-05, § 34. samt Sreilala kommun 30 år 1977 3007. Två kommuner blir en 2007 s 4II 
11121 Årsbok för Sveriges kommuner 1974.



Sorsele 1974
Den minsta kommunen, Sorsele, var till folkmängden långt mycket större än 
Holmöns 155 invånare. Holmöns folkmängd vid denna tidpunkt utgjorde bara 
fyra procent av Sorseles invånarantal. Hölmön hade varit den sista verkliga små- 
kommunen till folkmängden. Sorsele kommun hade under åren 1952- 1973 haft 
en befolkningsminskning som var 10 procentenheter lägre än Hölmön.

Organiseringen av de kommunala organen i Sorsele under valperioden 1974- 
1976 redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 84 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen på uppdragen 
i Sorsele kommun under mandatperioden 1974-1976

Organ Led. Suppl. Totalt Ordf. Vice ordf.

M K M K M K M K M K

Kommunfullmäktige 26 5 15 3 41 8 X XX
Val utskott 7 0 5 2 12 2

Kommunstyrelse 8 1 8 1 16 2 X X
Skolstyrelse 6 3 5 4 11 7 X X
Social centralnämnd 5 4 5 4 10 8 X X
Turistnämnd 7 0 6 1 13 1 X X
Uttagningsnämnd 3 0 3 0 6 0 X X
Valnämnd 5 0 3 2 8 2 X X
Ombud VAB 1 0 1 0 2 0

Föreningen Forsarnas Väg 2 0 2 0 4 0

Samarbetskom. Elevhem 2 0 2 0 4 0

Samarbetsgrupp turistanl. 1 0 1 0 2 0

T rafiksäkerhetskommitté 2 1 2 1 4 2 X
Taxeringsnämnder 12 0 10 2 22 2

Särskild taxeringsnämnd 2 0 2 0 4 0

Fastighetstaxeringsnämnd 2 0 2 0 4 0

Trafiknämnd 2 0 2 0 4 0

Styrelsen Sorselehus nr 1 1 0 1 0 2 0

Ombud statliga lån 1 0 1 0 2 0

Organ för näringspolitik 2 0 2 0 4 0

Revisorer 3 0 2 1 5 1

Revisorer Bostads.stift. 3 0 2 1 5 1

Revisorer arbetslöshets.n. 3 0 2 1 5 1

Revisor Folkets I lus 1 0 1 0 2 0

Revisor Sorselehus nr 1 1 0 1 0 2 0

Kommunförbundet i länet 2 0 2 0 4 0

Ombud Kommunlörb. 1 0 1 0 2 0

Ombud mantalskrivning 1 0 1 0 2 0

Idrotts- och fritidsnämnd 7 0 7 0 14 0

Försäkringsnämnd 4 1 4 1 8 2 X
Hälsovårdsnämnd 4 3 3 4 7 7 X X
Central byggnadskom. 5 0 5 0 10 0 X X



Organ 1 cd. Suppl. Totalt. Ordf. Vice ordf.

M K M K M K M K M K

Sorsele Industrifastigheter 1 0 1 0 2 0

Planeringsråd 5 0 4 1 9 1 X X
Rosladsstiftelse 4 1 4 1 8 2 X
Byggnadsnämnd 4 1 4 1 X 2 X X
Arhetslöshctsnämnd 3 0 3 0 6 0 X X

Kulturnämnd 4 1 2 3 6 4 X X
kristidsnämnd 4 1 5 0 9 1 X
Ityggarbetsnämnd 1 0 1 0 2 0

Skellefteå turistrad 2 0 2 0 4 0

1 landikapprådet 2 1 2 0 4 1 X

Totalt 162 23 137 34 299 57 16 2 13 1

Källa: Sorscle kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Sorsele kommun 1973-12-07. §§ 145— 
150. och 1973-12-17, $§ 158-203 (valda för mandatperioden 1974-1976).

Av de totalt 356 uppdragen innehades 299 (84 procent) av män och 57 (16 pro
cent) av kvinnor. Bland de ordinarie uppdragen var andelen kvinnor 12 procent, 
medan siffran bland suppleanterna var 20 procent. Det fanns kvinnliga politiker i 
flertalet kommunala organ, inklusive kommunstyrelsen, dock inte i arbetslös- 
hetsnämnden, centrala byggnadskommittén, idrotts- och fritidsnämnden, uttag- 
ningsnämnden och trafiknämnden. Dessa organ kan utan större svårighet hänfö
ras till manligt kodade sfärer. Högst andel kvinnliga politiker fanns i hälsovårds
nämnden, skolstyrelsen och sociala centralnämnden. Till uppdragen som ordfö
rande/sammankallande valdes två kvinnor, dels i försäkringsnämnden, dels i tra- 
fiksäkerhetskommittén. Vidare valdes en kvinna till vice ordförande i byggnads
nämnden. Inget av de båda politiska blocken hade majoritet i Sorsele fullmäktige 
under perioden 1974-1976, utan det lokalpartiet kommunal samling hade en 
vågmästarposition. Därför var det inte förvånande att det fanns ett samlingsstyre, 
där socialdemokraterna, borgerligheten, med Kds, samt kommunal samling dela
de på ordförandeposterna. Socialdemokraterna fick ordförandeposterna i kom
munstyrelsen, valnämnden, centrala byggnadskommittén och byggnadsnämnden. 
De borgerliga fick posterna som ordförande i bl.a. fullmäktige, sociala central
nämnden, turistnämnden, uttagningsnämnden, hälsovårdsnämnden och plane
ringsrådet. Kommunal samling fick utse ordförande i trafiksäkerhetskommit- 
tén."’”

I tabellen nedan redovisas hur många personer som innehade minst ett kom
munalt uppdrag under perioden 1974 1976 och det genomsnittliga antalet upp
drag per person fördelat mellan på män och kvinnor.

Sorsele kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Sorsele kommun 1973-12-07. ijij 145- 
130. och 197.3-12-17. 33 158-203 (valda lör mandatperioden 1974-1976). och I aslerhotlens-Kuriren 
1973-12-IS och 1973-12-20



Tabell 85 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Sorsele kommun under perioden 1974-1976

Kön Uppd rag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 299 84 122 78 2,5
Kvinnor 57 16 34 22 1,7
Totalt 356 100 156 100 2,3

Källa: Sorsele kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Sorsele kommun 1973-12-07, §§ 145— 
150. och 1973-12-17, §§ 158-203 (valda för mandatperioden 1974-1976).

Det genomsnittliga antalet uppdrag per kommunalpolitiskt verksam individ var 
bara hälften så stort som i Holmöns kommun under den föregående valperioden. 
Det ter sig inte direkt förvånande med tanke på skillnaden i folkmängd. Även om 
det förekom att en politiker hade flera presidieuppdrag låg det inte i närheten av 
den koncentration av uppdrag som ordförande och vice ordförande som fanns på 
Hölmön under den sista mandatperioden, 1971-1973.

I relation till det totala antalet röstberättigade kommuninvånare var uppdragen 
11 procent. De 156 personerna med minst ett uppdrag utgjorde fem procent av 
det totala antalet röstberättigade personer i kommunen.1023

Den kommunala ekonomin för 1973 och 1974 redovisas i tabellen nedan.

Tabell 86 Sorsele kommuns ekonomiska ställning 1973-1974 (tkr)

År Utdeb. Ink. Utgifter i-u Tg. Skuld T-U

Drift Kap. lot.

1973 14.30 26314 17971 7813 25784 +530 35576 7753 27823
1974 14,30 26674 21412 5969 27381 -707 36533 8267 28266

Källa: Kommunernas Finanser 1973-1974.

Sorsele kommuns utdebitering låg år 1973 3,05 kronor högre än Holmöns. Om 
Sorseles inkomster for 1973 relateras till Holmöns inkomster var de senare 1,7 
procent. Samma värde för utgifterna uppgick till 1,6 procent. Jämförelsen mellan 
kapitalutgifterna uppvisade en större skillnad, då Holmöns kapitalutgifter bara 
var 0,05 procent av motsvarande utgifter i Sorsele. Slutligen uppgick Holmöns 
skuld till 0,4 procent av den skuld som Sorsele hade 1973. Dessa värden ger en 
god illustration av de stora skillnader som fanns mellan den kommun som var 
minst till folkmängden 1973 och den kommun som värdet 1974.

I02:> Allmänna valen 1973, Del 2 s 337.



Nutida förhållanden
Vid årsskiftet 2006/2007 hade Sverige 290 kommuner. Av dessa var det 47 som 
hade under 8000 invånare, vilket utgjorde 16 procent. Jämfört med 1974 var det 
en ökning på fyra procentenheter. Den geogratlska fördelningen såg ut så här: 
Götaland (15), Svealand (11) och Norrland (21 ). Ökningen sedan 1974 var fram
förallt förlagd till Norrland. Av de 47 kommunerna var det 13 som hade under 
5000 invånare, vilket var mer än en fördubbling sedan 1974. Det berodde delvis 
på de kommundelningar som genomfördes under åren 1980 2003.De 13 
minsta kommunerna i landet redovisas i tabellen nedan.

Tabell 87 Kommuner med under 5000 invånare vid årsskiftet 2006/2007

Kommun Län Inv. 2007 Inv. 1974 Föränd. (%)
Bjurholm Västerbotten 2541 1)3668 - 31
Sorsele Västerbotten 2867 4130 - 31
Dorotea Västerbotten 3069 2)3993 -23
Arjeplog Norrbotten 3151 4266 -26
Åsele Västerbotten 3271 3) 5029 -35
Malå Västerbotten 3348 4)4524 -26
Ydre Östergötland 3822 4189 - 9
Överkal i X Norrbotten 3859 5685 -32
Munkfors Värmland 3936 5513 -29
Norsjö Västerbotten 4437 5) 5886 -25
Storfors Värmland 4526 5349 - 15
Skinnskatteberg Västmanland 4752 5372 - 12
Dals-Ed V Götaland 4900 5118 -4

I ) Ingick da i Vännäs kommun.
2) Ingick da i Asele kommun.
3) Vid denna tidpunkt ingick även Dorotea i Ascle kommun
4) Ingick då i Norsjö kommun.
5) Vid denna tidpunkt ingick även Malå i Norsjö kommun.

Källa: f olkmängd 31 december 1973. Del I. Årsbok för Sveriges kommuner 1974 2007 och labeller 
över Sveriges befolkning 2006 s 174 / 79.

Kommuner i Norrland är överrepresenterade bland de minsta kommunerna, då 
denna del av landet har 8 av de 13 minsta kommunerna. De sex minsta kommu
nerna är alla belägna i Västerbottens och Norrbottens län. Den genomsnittliga 
minskningen av folkmängden under tidsperioden 1974 2007 är 23 procent. De 
båda kommunerna i Götaland. Ydre och Dals-Ed, uppvisar den lägsta minsk
ningen. I sex fall berördes inte kommunerna av kommunblocksreformen, medan

1 laheller över Sveriges befolkning 2006 s 174 179



fem har varit sammanslagna med andra kommuner, men har återfått självstän
digheten genom delningar åren 1980 1983.

Bjurholm 2007
Om dagens minsta kommun, Bjurholm, jämförs med Hölmön vid tiden för Hol- 
möns upphörande som egen kommun, visar det sig att Holmöns dåvarande folk
mängd uppgår till sex procent av Bjurholms invånarantal 2007.

De politiska uppdragen i Bjurholms kommun under mandatperioden 2007- 
2010 framgår av nedanstående tabell.

Tabell 88 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen på uppdragen 
i Bjurholms kommun under mandatperioden 2007-2010

Organ Ledam. Ersättare Totalt Ordf. V ordf.

M K M K M K M K M K

Kommunfullmäktige 17 14 12 7 29 21 X XX
Valberedning 3 2 3 2 6 4 X X
Revisorer 3 2 ... ... 3 2 X X
Kommunstyrelse 5 4 6 3 11 7 X X
Kultur-/utbildningsnämnd 2 5 3 4 5 9 X X
Miljö-/byggnämnd 5 0 4 1 9 1 X X
Omsorgsnämnd 3 4 2 5 5 9 X X
Valnämnd 3 2 4 1 7 3 X X
Överförmyndare 1 0 ... ... 1 0

Begravningsombud 1 0 ... ... 1 0

Nämndemän 1 1 ... ... i 1
Länstrafiken 1 0 1 0 2 0

Kommunförbundet 1 0 1 0 2 0

Vänortskommittén 2 1 ... — 2 1

Ombud Produktutvecklingsc. 1 0 ... ... 1 0

Föreningen Sju älvar 0 1 0 1 0 2

Totalt 49 36 36 24 85 60 5 3 8 1

Källa: Bjurholms kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Bjurholms kommun 2006-11-13, §§ 
25-45.

Under mandatperioden 2007-2010 har Bjurholms kommun 145 kommunala 
uppdrag, fördelat på 85 ordinarie och 60 ersättare. På de ordinarie uppdragen 
uppgår andelen kvinnor till 42 procent och på posterna som ersättare är siffran 40 
procent. Det innebär att den samlade andelen kvinnliga politiker är 41 procent. 
Männen har ordförandeuppdragen i revisionen, kommunstyrelsen, kultur- och 
utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och valnämnden, medan det är 
kvinnlig ordförande i fullmäktige, valberedningen och omsorgsnämnden. Den 
låga andelen kvinnliga politiker i miljö- och byggnämnden kan ses som ett ut
tryck för ett ishärhållande mellan könen. Bjurholm tillämpar styrelseformen sam-



lingsstyrc med majoritetsmarkering, som innebär att den borgerliga majoriteten 
tar hand om alla ordförandeposter, utom revisionen. I delta organ har oppositio
nen enligt praxis ordförandeposten.1"25

I tabellen nedan redovisas hur många personer som innehade minst ett kom
munalt uppdrag under perioden 2007 2010 och det genomsnittliga antalet upp
drag per person fördelat mellan män och kvinnor.

Tabell 89 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Bjurholms kommun under perioden 2007-2010

Kön Uppd rag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 85 59 45 62 1,9
Kvinnor 60 41 28 38 2.1
Totalt 145 100 73 100 2,0

Kiillä: Bjurholms kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Bjurholms kommun 2006-11-13, ijij 
25 -45.

d ill skillnad ifrån Sveriges minsta kommuner på 1950-, I960- och 1970-talet var 
skillnaderna mellan manliga och kvinnliga politiker nu tämligen små. Dessutom 
hade kvinnorna i medeltal något fler uppdrag än männen. Detta är en viktig ut
veckling under perioden mellan undersökningarna. Kommunblocksreformens 
slutförande far ses som en viktig förklaring till förändringen.

I relation till det totala antalet röstberättigade personer i kommunen utgjorde 
de 145 kommunala uppdragen sju procent. De 73 individerna med minst ett upp
drag innebär att fyra procent av kommunens röstberättigade invånare hade kom
munalpolitiska uppdrag. En annan siffra av visst intresse är att på partiernas val
sedlar vid valet till fullmäktige 2006 fanns det totalt 103 personer, vilket utgjorde 
fem procent av de röstberättigade i kommunvalet.1112'’

Den kommunala ekonomin i Bjurholms kommun under åren 2005 och 2006 
redovisas i tabellen nedan.

Tabell 90 Bjurholms kommuns ekonomiska ställning 2005-2006 (milj. kr)

Ar Skatt Intäkter Kostu Ites. lillga. Skuld * K K* Solidi.*

2005 22.60 151.8 151.5 >0.3 116.8 103.3 16.5 0.14
2006 22.60 157.5 156.6 >0.6 121.7 104,2 17.5 0.14

* 1 Exklusive pensionsskuld.

källa: Årsbok för Sveriges kommuner 2005 2006 och www.Biurholm.sc: Årsredovisning for 
Bjurholms kommun 2005 och 2006. 2008-04-05.

m2> Bjurholms kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Bjurholms kommun 2006-11-13. §§ 
25 45.
" Allmänna valen 2006. Del 3. s 281 och wvvvv. val.se 2008-04-05.



Skattesatsen i Bjurholms kommun låg under både 2005 och 2006 drygt två kro
nor över riksgenomsnittet, som var 20,84 kronor respektive 20,83 kronor. År 
2006 var det endast nio kommuner i landets som hade en högre skattesats än 
Bjurholm. Av dessa var sju belägna i Norrland och två i Götaland. Tre av dem 
hade under 5000 invånare, nämligen Dals-Ed, Malå och Norsjö. Därutöver hade 
ytterligare sex kommuner, samtliga belägna i Västerbottens län, precis samma 
kommunala skattesats som Bjurholm. Tre av dessa, Dorotea, Sorsele och Åsele, 
hade färre än 5000 invånare. De 13 kommunerna med färre än 5000 invånare 
hade en genomsnittlig skattesats på 22,62 kronor, alltså 1,79 kronor över medel
talet för landets 290 kommuner. Samtliga 13 kommuner hade en skattesats som 
låg över 20,83 kronor. I ett fall, Ydre, låg dock kommunen, med 20,90 kronor, 
nära medeltalet för riket. De kommuner som var de minsta i landet till folk
mängden 1970 och 1973 hade däremot en utdebitering som låg klart under ge
nomsnittet för riket. Denna scenförändring kan ses som ett uttryck för att den 
kommunala servicen håller en mer jämn nivå på 2000-talet än vid skiftet mellan 
1960- och 1970-talen.

Bjurholms ekonomiska ställning under 2005 och 2006 kan resultatmässigt ses 
som godtagbar, men utan större marginaler, medan relationen mellan tillgångar 
och skulder var problematisk. Exklusive pensionsskulden var soliditeten 14 pro
cent, vilket definitivt inte är bra. Om pensionsskulden räknas in blir det egna ka
pitalet och soliditeten negativ. Ett privat företag hade i denna situation varit kon
kursmässigt. Bjurholms kommun är dock inte ensam bland kommunerna om att 
befinna sig i en sådan besvärlig situation.1027

När Hölmön 1973 jämförs med Bjurholm 2007 finner man bl.a. att andelen 
kvinnliga politiker har ökat högst avsevärt och att uppdragskoncentrationen är 
långt mindre påtaglig. Det senare beror troligen framförallt på att det totala anta
let uppdrag är färre, vilket bl.a. påverkas av att lagstiftningen inte längre kräver 
att lika många separata politiska organ inrättas som på 1970-talet.1028 I viss mån 
kan den ökande andelen kvinnliga politiker ha bidragit till att reducera uppdrags- 
koncentralionen. Den kommunala verksamheten och den ekonomiska omslut
ningen i de båda kommunerna är inte heller jämförbar, även om det tas hänsyn 
till den stora penningvärdesminskning som skett under perioden mellan 1973 och 
2006. Holmöns kommuns drifts- och kapitalutgifter för 1973 var 402 000 kronor, 
medan Bjurholms driftskostnader, avskrivningar och räntekostnader för 2006 var 
156,6 miljoner kronor. Här finns det en parallell till jämförelsen mellan Holmöns 
och Sorsele kommuner 1973, vilken berörts ovan.

Sammanfattning
Utvecklingen av de svenska kommunernas genomsnittliga folkmängd från år 
1863 och framåt har föga förvånande främst påverkats av två förändringar. För 
det första handlar det om befolkningsökningen. För det andra gäller det de stora

1027 Årsbok för Sveriges kommuner 2006.
1028 SFS 1991:900.



reduceringar av antalet kommuner som 1900-talets båda indelningsreformer har 
resulterat i. Vid tiden (or 1862 års kommunreform hade den minsta kommunen i 
landet 128 invånare. Inför 1952 års storkom munreform varden lägsta folkmäng
den hland landets kommuner endast 67 invånare, fill följd av den nya kommuna
la indelningen 1952 steg kommunernas medelfolkmängd betydligt och den mins
ta kommunen, I lolmön. hade ett invånarantal på 285 invånare. Det var bara ytter
ligare tre kommuner som hade färre än 1000 invånare. Under perioden fram till 
dess att nästa indelningsreform slutfördes 1974, reducerades den minsta kommu
nens folkmängd ned till 155 invånare. Antalet kommuner med under 1000 invå
nare förblev emellertid tämligen begränsat under denna tidsperiod. Efter 1974 
har det på nytt skett en gradvis urgröpning av den minsta kommunens folk
mängd. Detta beror även på de kommundelningar som har genomförts under 
åren 1980 -2003. Vid ingången av år 2007 hade landets till folkmängden minsta 
kommun 2541 invånare. Den här beskrivna utvecklingen sammanfattas i tabellen 
nedan.

Tabell 91 Sveriges minsta kommun till folkmängden 1860/1863-2007

Ar (I/l ) Kommun Län Folkmängd
1860/1863 i) Bjärshög Malmöhus 128
1925 Borrie Malmöhus 1 19
1951 Skeglinge Malmöhus 67
1952 Hölmön Västerbotten 285
1973 Hölmön Västerbotten 168
1974 Sorsele Västerbotten 4130
2007 Bj urho Im Västerbotten 2541

I ) = Befolkning den 3 1/12 I860 enligt indelningen den l/l 1863.

Kiillä: Hidrag nil Sveriges officiella statistik I860: .4). Befolkningsstatistik. Årsbok för Sveriges 
kommuner IS2S 1)7-1 ocll Tabeller över Sveriges befolkning 2006 s 174-179.

Den jämförande studien mellan Hölmön och de tre andra kommuner, varav två 
ö-kommuner. som från 1952 hade under 1000 invånare, ger Ilera intressanta re
sultat. Den mest intressanta slutsatsen gäller S:t Ibbs landskommun. Denna 
kommun hamnade ganska snart i en besvärlig situation med snabb avfolkning 
och ett stort behov av att göra kommunala investeringar. Redan innan några stora 
investeringar kommit till utförande hade den rent kommunala utdebiteringen fått 
höjas liera gånger, varför kommunen hade den högsta skatten bland länets lands
kommuner. Frågan om att verkligen kvarstå som egen kommun hade redan varit 
aktuell inför 1952 års indelningsreform, men kom åter upp på dagordningen 
1955 till följd av en statlig utredning om ön Ven. Utredningen pekade på att det 
var lämpligt att göra en sammanläggning. Det fanns partipolitiska skillnader mel
lan socialdemokraterna och vissa borgerliga politiker under processen som ledde 
fram till att S:t Ibb samman lades med Landskrona stad år 1959. De socialdemo
kratiska politikerna ansåg en sammanläggning nödvändig då detta var en förut
sättning for att skapa en mer modern och väl fardsinriktad kommunal verksamhet.



Att Hotagen i förtid upphörde som egen kommun berodde framförallt på att 
det fanns svårigheter att kunna sköta den kommunala förvaltningen när kommu
nens ledande politiker, tillika tjänsteman, av åldersskäl ville träda tillbaka. Det 
fanns också farhågor om att befolkningsminskningen tog större fart när kraft
verksbyggena inom kommunen gick mot sitt slutförande. Holmöns kommuns 
begränsade ekonomiska omslutning, vid kommunens upphörande 1973, blir ännu 
mer uppenbar när den relateras till de svenska kommuner som efter Hölmön ut
gjorde rikets minsta kommuner till folkmängden, exempelvis Sorsele kommun 
1974 och Bjurholms kommun 2006.

Den uppföljande studien fram till nutid visar att kvinnorepresentationen i 
kommunalpolitiken har blivit långt bättre och att uppdragskoncentrationen inte är 
alls lika omfattande som på 1970-talet. Det senare kan framförallt kopplas till att 
kommunerna numera har ett mindre antal kommunala beslutsorgan, bl.a. till följd 
av ändrad lagstiftning. Kommunblocksreformens slutförande, som medförde en 
stor reducering av antalet kommunalpolitiska uppdrag, är dock den viktigaste 
förklaringen.



12. SMÅ KOMMUNER - EN 
INTERNATIONELL UTBLICK

Min internationella utblick sker på två nivåer, dels en mer ingående studie av de 
fyra andra nordiska länderna, dels en betydligt mer översiktlig genomgång av si
tuationen i västra och södra Europa. För Finland sker det dock fallstudier på en 
ännu mer detaljerad nivå som avser tre av landets fyra till folkmängden minsta 
kommuner. Sottunga, Kökar och Kumlinge. alla belägna på Åland. I Sottunga 
undersöks politikerkårens storlek och sammansättning vid fem olika tillfällen 
under perioden 1067 2008. medan studien av Kökar och Kumlinge enbart avser 
år 2008.

Norden
Ett uttryck för likheterna mellan de fem nordiska länderna är deras kommunsy
stem som inom statsvetenskapen benämns för det nordeuropeiska. Systemet ut
märks bl.a. av att kommunerna ansvarar för en avsevärd del av den offentliga 
verksamheten. Kommunerna har också förhållandevis långtgående egna befo
genheter och kan därför utöva ett betydande självstyre, att en stor del av verk
samheten finansieras genom en lokal inkomstskatt. Med undantag för Island är 
de nordiska kommunerna förhållandevis stora. F)et kommunala beslutsfattandet 
sker i huvudsak i kollektiva former.1029 Alla de fem nordiska länderna är enhets- 
stater, vilket har betydelse för relationen mellan stat och kommun.

Danmark
Danmark hade 1951 totalt 1390 primärkommuner, varav 1300 landskommuner. 
1850 hade antalet landskommuner uppgått till 1053. Ökningen sedan 1850 be
rodde på kommundelningar som genomförts på landskommunernas egna initia
tiv. Delningarna hade framförallt skett på Jylland, där landskommunerna i ge
nomsnitt hade högre folkmängd och större yta än vad som gällde i övriga delar 
av landet. Flertalet delningar ägde rum under perioden I900--1935.10,0

Landskommunerna hade 1951 en genomsnittlig folkmängd på 1670 invånare. 
Under 1950-talet skedde inga nämnvärda förändringar av Danmarks kommunala 
indelning, varför antalet primärkommuner I960 uppgick till 1388. Av de 1300 
landskommunerna var det 800 (62 procent) som hade under 1500 invånare. En
dast 43 (tre procent) hade en folkmängd som översteg 5000 invånare. Det fanns 
ett antal landskommuner, framförallt utanför huvudstaden Köpenhamn, som 
hade tämligen höga invånarantal. En av dessa hade nästan 90 000 invånare. Av

Rose 19% s I 6. Aronsson 1997 s I92ff. Lidström 2003 s 10-16 och Petersson 2006 s 32. 
Strom 1991 a s 35 och Dedenroth-Schou. Dyrbye och Thomsen 1991 s I38F



de landskommuner som inte hade karaktären av förortskommuner till de större 
städerna var det ingen som hade över 10 000 invånare.1031 * 1033

I december 1958 tillsatte regeringen en kommunallagskommitté, som också 
kom att ägna sig åt förändringar av den kommunala indelningen. Redan 1956 
hade den socialdemokratiske inrikesministern framfört uppfattningen att inga 
kommuner skulle ha under 2000 invånare. I genomsnitt borde kommunerna ha 
runt 5000 invånare."' Kommitténs arbete slutfördes i maj 1966. En grundtanke 
i förslaget var att primärkommunerna och amten skulle få ta över uppgifter som 
staten dittills hade haft ansvaret för. Det skulle också bli en enhetlig lagstiftning 
för alla typer av primärkommuner. För att genomföra förslaget krävdes omfat
tande sammanläggningar av kommuner. De nya kommunerna borde ha en folk
mängd på minst 5000-6000 invånare."1’’ Reformen beslöts formellt av folke
tinget 1967.1034 1035 * 1037 Det förekom en del folkligt missnöje i samband med reformens 
lokala genomförande. Kritikerna ansåg att de nya större kommunerna skulle leda 
till en kraftig centralisering av de kommunala besluten. Den gamla invanda när
demokratin skulle därmed gå förlorad.1"’3

Flertalet sammanläggningar genomfördes den I april 1970. Köpenhamns stad 
och 21 förortskommuner hade lämnats utanför sammanläggningarna, varför det 
exklusive dessa handlade om 255 kommuner. 158 (62 procent) av de 255 kom
munerna hade under 10 000 invånare. De två allra minsta kommunerna var ö- 
kommuner med strax under 3000 invånare. Flertalet sammanläggningar 1970 
skedde antingen på frivillig väg eller formellt frivilligt efter förhandlingar.10’6

Den 1 april 1974 genomfördes ytterligare två sammanslagningar, vilket inne
bar att antalet kommuner minskade från 277 till 275. Mellan 1960 och 1974 
minskade därmed antalet kommuner med 80 procent. Den genomsnittliga danska 
primärkommunen fick runt 19 000 invånare.1"’7 Grönland och Färöarna ingick 
inte i dessa siffror.

År 2007 genomfördes en andra kommunal indelningsreform i Danmark, var
vid antalet kommuner reducerades från 269 till 98, alltså en minskning med 64 
procent. De fem kommunerna på ön Bornholm lades samman till en kommun re
dan år 2003, och ytterligare två sammanläggningar skedde före 2007 års genom
gripande reform. Antalet kommuner med under 10 000 invånare uppgår numera 
bara till fyra, varav tre även har under 5000 invånare. De fyra minsta kommu
nerna är alla ö-kommuner och hade följande folkmängd vid årsskiftet 2007/2008: 
Ærø 6712, Samsø 4085, Fano 3192 och Læsø 2003. Den sistnämnda, belägen i 
Kattegatt mellan Danmark och Sverige, är nu Danmarks minsta kommun till 
folkmängden. Vidare finns det tre kommuner med mellan 10 000 och 20 000 in
vånare.

1031 Strøm 1991 a s 20f och Lidström 2003 s 36.
,032 Strøm 1991a s 17,37 och 43ff.
1033 Koch 1966 s 158-164, Strøm 1991a s 43-71 och 290-303 och Furdal 1991 s 141-148.
I03·' Strøm 1991a s 307-325.
1035 Strom 1991 a s 319fT och Furdal 1991 s 141 -148.
1,136 Strom 1991 h s 521-532.
1037 Strøm 1991b s 687-694 och Lidström 2003 s 36.



Målet med 2007 års reform var att kommunerna i allmänhet borde ha minst 
30 000 invånare, men att kommuner ner till 20 000 invånare kunde accepteras. I 
de fall det var aktuellt att ha kommuner med ännu lägre folkmängd var de tvung
na att ha ett väl utvecklat samarbete med större grannkommuner. Ett motiv till att 
genomföra reformen var att amten (landstingen) skulle avskaffas och ersättas av 
fem stora regioner, samtidigt som kommunerna tog över en del av amtens an
svarsområden. Ett annat skäl till sammanläggningarna varatt de nya större kom
munerna skulle kunna upprätthålla en bättre och effektivare service till sina med
borgare."1^

Finland
Finland hade år 1950 547 primärkommuner. Av dessa var 484 landskommuner, 
medan 63 var städer eller köpingar. I genomsnitt uppgick landskommunernas 
folkmängd till cirka 5600 invånare. Den höga medel folkmängden berodde delvis 
på en låg urbaniseringsgrad. De till folkmängden minsta landskommunerna fanns 
främst i kustområdena.10'91 början av 1960-talet tillsattes en utredning som skul
le undersöka problemen med det stora antalet små kommuner. Utredningen slut
fördes år 1965. Den kom till slutsatsen att den småskaliga kommunstrukturen 
medförde ett flertal problem. Det handlade bl.a. om svaga ekonomiska underlag, 
olämpliga administrativa organisationer och låg administrativ kompetens samt en 
maktkoncentration till ett fåtal starka politiker. Två argument som framfördes för 
kommunförstoringar var dels de större kommunernas behov av mark för att kun
na expandera ytterligare, dels att småkommunerna inte fullt ut kunde verkställa 
statens intentioner om den offentliga servicens utbyggnad. Enligt utredningens 
förslag skulle mindre kommuner sammanslås till enheter med minst 4000 invå
nare. Det skulle också bildas kommunblock med ett invånarantal på åtminstone 
8000. Dessa block skulle vara grund för framtida sammanläggningar. Modellen 
med kommunblock hade likheter med motsvarande reform i Sverige.1040

Utredningen ledde till ett beslut om en sammanläggningsreform. Avsikten var 
att antalet kommuner skulle minska med runt 50 procent. År 1972 hade inrikes
ministeriet tagit fram länsvisa planer med förslag till sammanläggningar, som vid 
behov skulle kunna genomföras med tvång. Reformen dock kom aldrig att 
genomföras fullt ut, av främst två orsaker. För det första blev det ett kraftigt mot
stånd från de berörda kommunerna. För det andra uppstod det partipolitisk oe
nighet på riksplanet. Den planerade reformen resulterade därför i ett begränsat 
antal sammanläggningar. Mellan 1965 och 1977 minskades antalet kommuner i 
en relativt jämn takt från 546 till 464 (-15 procent).1041

Efter 1975 har det skett en viss ytterligare reducering av antalet kommuner, 
varför det 1995 fanns 455 kommuner i Finland. År 1990 var det 80 kommuner

Bågenholm och Demker 2007 s 75 och « - - .-.M >ik 2008-03-07.
",w Ståhlberg 1990 s 2-1 I och Nevakivi 2000 s 324.
.... Ståhlberg 1990 s 4IT.
1,1,1 Ståhlberg 1990 s 4H. I.idström 2003 s 41 och vuyw.staLj] 2008-0.3-05.



som hade under 2000 invånare, medan 271 kommuner hade mellan 2000 och 10 
000 invånare.1042 1043

Vid ingången av år 2008 hade antalet kommuner minskat till 415. Den största 
reduceringen inträffade vid årsskiftet 2006/2007, då antalet kommuner minskade 
med 15, från 431 till 416. En annan tidpunkt med ilera sammanläggningar var 
vid 2005 års början. Antalet kommuner minskade den gången från 444 till 432. 
Under en period av sex år (2002-2008) minskade sålunda antalet kommuner med 
drygt sju procent. Vid årsskiftet 2006/2007 fanns det 21 kommuner med faire än 
1000 invånare, och sju hade även under 500 invånare. Minst var Sottunga på 
Åland med 120 invånare. År 1905 hade Sottunga 380 invånare och 1950 uppgick 
folkmängden till 303 invånare. Av de 21 kommunerna med under 1000 invånare 
är nio belägna i landskapet Åland. Ö-kommuner är klart överrepresenterade 
bland kommunerna med låg folkmängd, II av de 21 minsta kommunerna är öar. 
Dessa är främst belägna i Ålands och Åbolands skärgårdar i sydvästra Finland. 
Dessutom finns det flera kustkommuner bland de 21 minsta kommunerna."114

Vid årsskiftet 2008/2009 kommer ytterligare kommunsammanslagningar att 
äga rum, varvid antalet kommuner reduceras med 67. Finland kommer därför 
från ingången av år 2009 att ha 348 kommuner. Det kommer även att ske ett 
mindre antal sammanläggningar 2010 och 2011. Genom sammanläggningarna 
2009 kommer antalet kommuner med under 1000 invånare att reduceras. En av 
dessa är landets nästa minsta kommun, Iniö, som hade 257 invånare vid 2007 års 
början. På Åland kommer dock inga sammanslagningar att äga rum.1044

Sottunga 1967-2008
Sottunga är Finlands minsta kommun till folkmängden, med 120 invånare vid 
årsskiftet 2006/2007.1045 För Sottunga kommun undersöker jag politikerkårens 
sammansättning vid fem tillfällen, 1967, 1971, 1984, 1996 och 2008. Vid 1967 
års val av styrelser och nämnder för perioden 1968-1971 var andelen kvinnliga 
politiker mycket låg, kvinnliga ledamöter fanns bara i biblioteksstyrelsen och so
cialnämnden. Fullmäktige bestod av nio män och ingen kvinna.1046 Den låga re
presentationen av kvinnliga politiker visar likheter med situationen i Sveriges 
minsta kommunerunder 1960-talet.

Vid valen till styrelser och nämnder för mandatperioden 1972-1975 var bil
den en annan. Då invaldes en kvinnlig ledamot i kommunstyrelsen och folksko
ledirektionen, medan socialnämnden, biblioteksnämnden och hälsovårdsnämn
den hade tre kvinnliga ledamöter. Andelen kvinnliga ledamöter uppgick därmed 
till 15 procent. Kvinnor valdes till två presidieposter, dels som ordförande i häl
sovårdsnämnden, dels som vice ordförande i socialnämnden. Det fanns ännu ett

1042 Ståhlberg 1990 s 4ff, och Thors 1993 s 72.
1043 Lindh 1984 s 101-108 och 271, Bågenholm och Deniker 2007 s 43, www.kommunema.net 

2008-03-05 och www.stat.fi 2008-03-05.
1044 www .kommunerna net 2008-07-12. En karta över Ålands kommuner redovisas i bilaga 4 på 

sidan 389 i denna bok.
1045 www.stat.fi 2008-03-05.
11146 Sottunga kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Sottunga kommun 1967-09-21, §§ 

5-16.



tydligt isärhållande mellan typiskt manligt och typiskt kvinnligt. Kvinnliga poli
tiker saknades i: förmyndarnämnd, vägnämnd, brandnämnd, trafiknämnd, bygg
nadsnämnd, revision samt lantbruks- och skogsnämnd. Den ökade andelen 
kvinnliga politiker bidrog till att uppdragskoncentrationen blev mindre än under 
den föregående perioden.""'

I januari 1984 valde fullmäktige styrelser och nämnder för mandatperioden 
1984- 1987, med undantag för kommunstyrelsen. Andelen kvinnliga ledamöter 
hade ökat betydligt sedan år 1971, inklusive kommunfullmäktige. I kommunens 
egna styrelser och nämnder, exklusive kommunstyrelsen, fanns det 44 manliga 
och 22 kvinnliga ledamöter, vilket innebar att andelen kvinnor uppgick till en 
tredjedel. Bland suppleanterna var andelen kvinnor 29 procent. Däremot var det 
bara två kv innliga ordförande i styrelser och nämnder, i socialnämnden och bib
lioteks- och kulturnämnden. I skolnämnden, biblioteks- och kulturnämnden, 
ungdoms- och fritidsnämnden och socialförsäkringskommissionen var en majori
tet av ledamöterna kvinnor. Det fanns emellertid fortfarande kommunala organ 
som saknade kvinnliga politiker: förmyndarnämnden, trafiknämnden, vägnämn- 
den, lantbruks- och skogsnämnden. ägovägnämnden och vattennämnden. Antalet 
uppdrag i kommunen uppgick, inklusive fullmäktige, kommunstyrelsen och in- 
terkommunala organ, till omkring 150. Antalet kommunala uppdrag var därmed 
ungefär lika många som antalet röstberättigade kommuninvånare. Antalet perso
ner med kommunala uppdrag uppgick till drygt 60, varför varje förtroendevald i 
medeltal hade 2,5 uppdrag.""*

Vid valet till fullmäktige 1995 invaldes fem män och fyra kvinnor. I början av 
1996 valde fullmäktige styrelser och nämnder för mandatperioden 1996 1999, 
utom kommunstyrelsen. Andelen kvinnor på uppdragen, inklusive de mellan- 
kommunala och statliga uppdrag som kommunen valde till, uppgick till 46 pro
cent. I alla kommunens egna styrelser och nämnder fanns det en god balans mel
lan könen. Den finska jämställdhetslagstiftningen krävde sedan år 1995 att inget 
kön fick ha en lägre representation än 40 procent bland ledamöter och supplean
ter i styrelser och nämnder, om det inte fanns särskilda skäl. Kravet gällde inte 
för fullmäktige, men där uppnåddes ändå denna kvot, och andelen kvinnor upp
gick till 44 procent.

Antalet kvinnliga ordförande var ännu relativt lågt, dessa uppgick till tre: so
cialnämnden, biblioteks- och kulturnämnden samt närings- och turistnämnden. 
De två förstnämnda organen hade kvinnlig ordförande redan 1984. Däremot 
fanns det två kvinnor som vice ordförande i styrelser och nämnder med frågor av 
teknisk karaktär: byggnadsnämnden samt lantbruks- och skogsnämnden. Lag
stiftningen hade medfört att jämställdheten mellan könen hade kommit långt gäl
lande ledamöter och suppleanter. Inklusive fullmäktige och kommunstyrelsen 
fanns det cirka 150 uppdrag. De 125 uppdrag som valdes i februari 1996 förde-

"M7 Sottunga kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Sottunga kommun 1971.
"I4* Sottunga kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Sotlunga kommun 1984-01-27. ij 19. 

med tillhörande bilaga I.



lades på 44 individer, vilket i medeltal gav 2,8 uppdrag per förtroendevald. Av 
dessa var 25 män och 19 kvinnor, det innebar 43 procent kvinnliga politiker.1049

Den politiska organisationen med antalet uppdrag och könsfördelningen på 
uppdragen i Sottunga kommun år 2008 redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 92 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen på uppdragen 

i Sottunga kommun 2008

Organ Ledarn. Suppleant Totalt Ordf. V ordf.

M K M K M K M K M K
Kommunfullmäktige 4 5 2 1 6 6 X X
Kommunstyrelse 4 3 4 3 8 6 X X
Socialnämnd 2 3 2 1 4 4 X X
Trafiknämnd 2 1 2 1 4 2 X X
Skolnämnd 3 3 3 3 6 6 X X
Kulturnämnd 2 3 2 1 4 4 X X
Byggtekniska - räddnings.n. 4 3 2 1 6 4 X X
Näringsnämnden 3 2 2 1 5 3 X X
Centrala valnämnden 3 2 3 2 6 4 X X
Nämndemän 1 1 ... ... 1 1
Ålands Omsorgsforbund 0 1 ... ... 0 1
Ålands Kommunförbund 2 0 1 1 3 1
De gamlas hem 0 1 0 1 0 2
Ålands Fnergi 1 0 1 0 2 0
Ålands Turistförbund 1 0 ... ... 1 0
Ålands Problemavfall 1 0 0 1 1 1
Ålands Miljöservice 2 0 ... ... 2 0
Skärgärdsnämnd 1 0 0 1 1 1
FAB Nymars 2 0 ... — 2 0
FAB Marklint 1 0 ... ... 1 0
1 antmäterigodemän 5 1 ... ... 5 1
Företagsam Skärgård 1 0 0 1 1 1

Totalt 45 29 24 19 69 48 5 4 3 6

Källa: www.sottungaaland.fi 2008-04-29.

Det totala antalet uppdrag är 117, varav 74 ledamöter och 43 suppleanter. Bland 
ledamöterna i styrelser och nämnder är könsfördelningen nästan jämn på samma 
sätt som 1996, vilket är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. När även de 
interkommunala organen tas med blir fördelningen mellan könen mer ojämn. 
Bland de ordinarie uppdragen är andelen kvinnor 39 procent och bland supplean-

1,149 Sottunga kommunarkiv: Protokoll kommunfullmäktige i Sottunga kommun 1996-02-16. § 18, 
med tillhörande bilaga, och Lag 206/1995 om ändring av lagen om jämställdhet mellan män och 
kvinnor.



terna är motsvarande siffra 44 procent. Det innebär en sammantagen kvimore- 
presentation på 41 procent.

Kvinnorna innehar fyra ordförandeposter i kommunala organ, nämligen i so
cialnämnden, kulturnämnden, näringsnämnden och centrala valnämnden, kom
munala organ med manlig ordförande är: fullmäktige, kommunstyrelsen, tafik- 
nämnden, skolnämnden samt byggnadstekniska- och räddningsnämnden. Ftrdel- 
ningen av ordförandeposterna mellan män och kvinnor uppvisar likheter med 
1984 och 1996. På sex av de nio uppdragen som vice ordförande finns det rvin- 
nor. Numera är det bara trafiknämnden som har ett helt manligt presidium.

I tabellen nedan redovisas hur många personer som innehar minst ett im
munali uppdrag år 2008 och det genomsnittliga antalet uppdrag per person tirde- 
lat på män och kvinnor.

Tabell 93 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 

kvinnlig politiker i Sottunga kommun år 2008

Kön Uppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medetal

Män 69 59 26 58 2,7
Kvinnor 48 41 19 42 2,5
Totalt 117 100 45 100 2,6

Källa: www.swninya.atandii 2008-04-29.

Det genomsnittliga antalet uppdrag per individ skiljer sig bara marginellt nellan 
män och kvinnor. En orsak är förstås lagen om könskvotering från 1995.

Vid 2007 års val till fullmäktige i Sottunga fanns det 99 röstberättigade p;rso- 
ner. Det totala antalet kommunala uppdrag per röstberättigad invånare var dirför 
1.18. Hela 45 procent av de röstberättigade invånarna hade minst ett komimnalt 
förtroendeuppdrag.Ito0

Den kommunala beskattningen i Sottunga kommun var under år 2007 7,50 
procent av den beskattningsbara inkomsten, vilket var lite lägre än genomsiittet 

17,73 procent för Alands sex skärgårdskommuner. Sottunga kommunens 
ekonomiska ställning 2006 kan sammanfattas med följande tabell.

Tabell 94 Sottunga kommuns ekonomiska ställning 2006 (1000-tals eurot

Intäkter Kostnader Resultat 1 illgängar Skulder* Eget kapital* Solidtet*

706 680 +26 1021 409 606 1,59

* = Inklusive avskrivningsdilTerens reserver, avsättningar och förvaltat kapital

Källa: Åländsk Statistik och Utredningsbyrå. Statistik 2007:5. Kommunernas och kommunalf’hun
dens ekonomi och verksamhet 2006.



Med reservation för att uppgifterna bara avser ett enstaka år får den ekonomiska 
ställningen betecknas som relativt god, även om soliditeten var något under ge
nomsnittet för Ålands kommuner. Likviditeten, som visserligen inte framgår av 
tabellen, var dock god, och låg klart över genomsnittet för Ålands kommuner.

Kökar 2008
Kökars kommun är den tredje minsta kommunen i Finland till folkmängden och 
kommer vid ingången av 2009 bli den näst minsta kommunen. Vid årsskiftet 
2006/2007 var folkmängden 286 invånare."1'1 Kökar hade år 1905 812 invånare 
och år 1950 fanns det 686 invånare.10'2 Den politiska organisationen med antalet 
uppdrag och deras könsfördelning 2008 redovisas i tabellen nedan.

Tabell 95 Antalet kommunala uppdrag oeh könsfördelningen på 

uppdragen i Kökars kommun 2008

Organ l.edam. Suppleant Totalt Ordf. V ordf.

M K M K M K M K M K

Kommunfullmäktige 7 4 2 2 9 6 X X
Kommunstyrelse 3 2 3 2 6 4 X X
Revisorer 1 1 0 2 1 3 X X
Byggnadstekniska nämnden 4 3 4 3 8 6 X X
Socialnämnd 4 3 4 3 8 6 X X
Ägovägnämnd 2 1 1 1 3 2 X
Gode män lantmäteri 4 2 — — 4 2
Skolnämnd 3 4 3 4 6 8 X X
Ålands Omsorgsförbund 1 0 0 1 1 1
De gamlas hem 0 1 1 0 1 1
Nämndeman 1 1 ... 1 1
Ålands Kommunförbund 1 1 1 1 2 2
Ålands Miljöservice 1 1 1 1 2 2
Skärgårdsnämnd 0 1 1 0 1 1

Totalt 32 25 21 20 53 45 6 I 4 2

Källa: www.Kokar.ax 2008-04-04: Protokoll kommunfullmäktige i Kökars kommun 2008-01-08, §§ 
5-9, och 2008-02-05, §§ 17-26, samt Protokoll kommunstyrelsen i Kökars kommun 2008-01-21, §§ 
14-15, och 2008-02-12, § 14.

Det totala antalet kommunala förtroendeuppdrag var 98, fördelat på 57 ordinarie 
och 41 suppleanter. Andelen kvinnor var på de ordinarie uppdragen 44 procent, 
medan motsvarande siffra för suppleanterna uppgick till 49 procent. Den samla
de kvinnliga representationen på alla uppdrag var därmed 46 procent. Däremot 
var det klar manlig dominans på ordförandeposterna, då sex av sju poster inne- 1051 1052

1051 www.stat.fi 2008-03-05.
1052 l.indh 1984 s 271.



hades av män. Det var bara skolnämnden som hade en kvinna som ordförande. 
Till vice ordförande valdes fyra män och två kvinnor.

I tabellen nedan redovisas hur många personer som hade minst ett kommunalt 
uppdrag 2008 och det genomsnittliga antalet uppdrag för män och kvinnor.

Tabell 96 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 

kvinnlig politiker i Kökars kommun år 2008

Kön Uppd rag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal

Män 53 54 27 49 2.0
Kvinnor 45 46 28 51 1,6
Totalt 98 100 55 100 1.8

Källa: www.Kokar.ax 2008-04-04: Protokoll kommunfullmäktige i Kökars kommun 2008-01-08. ijij 
5 9. och 2008-02-05. $tj I 7—26. samt Protokoll kommunstyrelsen i Kökars kommun 2008-01-21, §§ 
14 15. och 2008-02-12. ij 14.

En mycket knapp majoritet av personerna med minst ett kommunalt uppdrag var 
kvinnor. Däremot hade männen i genomsnitt något fler uppdrag, men skillnaden 
var ändå så låg som 0,4 uppdrag. Med tanke på kommunens låga folkmängd kan 
inte uppdragskoncentrationen ses som särskilt hög. I jämförelse med Sottunga 
kommun låg det genomsnittliga antalet uppdrag per politiker 0,8 lägre. Skillna
den. som inte är helt obetydlig, kan förklaras av att Sottunga hade färre röstberät
tigade personer och ett större antal uppdrag.

Vid kommunalvalet år 2007 fanns det 220 röstberättigade invånare i Kökars 
kommun. Antalet kommunala uppdrag per röstberättigad var därmed 0,45. och 
25 procent av de röstberättigade hade minst ett kommunalt uppdrag.105’

Den kommunala beskattningen i Kökars kommun var under år 2007 18.50 
procent av den beskattningsbara inkomsten, vilket var över genomsnittet, 17,73 
procent, för Ålands skärgårdskommuner. Kökars kommuns ekonomiska ställning 
år 2006 kan sammanfattas med följande tabell.

Tabell 97 Kökars kommuns ekonomiska ställning 2006 (1000-tals euro)

Intäkter Kostnader Resultat Tillgängar Skulder* Eget kapital* Soliditet*

l(i 19 1544 4 75 1811 961 850 0.47

* = Inklusive avskrivningsdiflerens - reserver, avsättningar och förvaltat kapital.

Källa: Åländsk Statistik och l!t rednings hy rå. Statistik 2007:5. Kommunernas och kommunal förhun
dens ekonomi och verksamhet 2006



Resultatet far betecknas som helt godtagbart. Soliditeten var i jämförelse med de 
övriga åländska kommunerna sämre än genomsnittet, som var 0,64 (64 procent). 
Likviditeten var dock relativt god.

Kumlinge 2008
Kumlinge kommun är den fjärde minsta kommunen till folkmängden i landet, 
med 358 invånare vid årsskiftet 2006/2007.10,4 År 1905 hade Kumlinge 960 in
vånare, medan folkmängden 1950 uppgick till 778 invånare.1055 Den politiska 
organisationen med antalet uppdrag per kön år 2008 redovisas i nedanstående ta
bell.

Tabell 98 Antalet kommunala uppdrag och könsfördelningen på 

uppdragen i Kumlinge kommun 2008

Organ l.edam. Suppleant Totalt Ordf. V ordf.

M K M K IM K M K M K

Kommunfullmäktige 5 4 5 5 10 9 X X
Nämnd for proportionella val 2 1 2 1 4 2 X X
Kommunstyrelse 4 3 3 4 7 7 X X
Val utskott 2 1 — ... 2 1 X
Revisorer 2 0 0 2 2 2
Interkommunal stämma i 2 ... ... 1 2
Socialnämnd 4 3 1 2 5 5 X X
Skol- och biblioteksnämnd 3 4 1 2 4 6 X X
Näringslivsnämnd 3 4 2 1 5 5 X X
Byggnadstekniska nämnden 4 3 2 1 6 4 X X
Centralvalnämnd 3 2 3 2 6 4 X X
Ägovägnämnd 2 1 2 1 4 2 X X
Skärgårdsnänind 0 1 1 0 1 1
Ålands Omsorgsförbund 0 1 1 0 1 1
De gamlas hem 0 I 0 1 0 2
Nämndemän 1 I ... ... 1 1
Ålands Kommunförbund 1 1 2 0 3 1

Totalt 37 33 25 22 62 55 7 3 4 5

Källa: www.kuiTilinae.aland.fi 2008-04-30: Protokoll kommunfullmäktige i Kumlinge kommun 
2008-01-15, §§ 4-9, och 2008-01-29, § 16. samt Protokoll kommunstyrelsen i Kumlinge kommun 
2008-01 -24. § 15, och 2008-02-26. §31.

Vid den nya valperiodens start i januari 2008 fanns det totalt 117 uppdrag i 
kommunen. Både på de ordinarie uppdragen och bland suppleanterna var ande
len kvinnor 47 procent. På ordförandeposterna satt sju män och tre kvinnor. 
Kvinnorna valdes även till tunga ordförandeuppdrag: kommunstyrelsen, närings-

K>54 vvvvw.stat.fi 2008-03-05 
ln” Lindh 1984 s 271.



livsnämnden och byggnadstekniska nämnden. Vidare fanns det kvinnor på fem 
poster som vice ordförande. Den samlade bilden blir att uppdrags- och maktför
delningen mellan män och kvinnor var ganska god. Den svaga punkten var att 
det fanns cn viss skevhet till männens fördel på ordförandeposterna.

I tabellen nedan redovisas hur många personer som hade minst ett kommunalt 
uppdrag 2008 och det genomsnittliga antalet uppdrag för män och kvinnor.

Tabell 99 Det genomsnittliga antalet uppdrag per manlig respektive 
kvinnlig politiker i Kumlinge kommun år 2008

Kön llppdrag % Individer % Uppdrag/individ i medeltal
Män 62 53 39 60 1,6
Kvinnor 55 47 26 40 2.1
Totalt 1 17 100 65 100 1,8

Källa: wwyykumjmge..aland.fi 2008-04-30: Protokoll kommunfullmäktige i Kumlinge kommun 
2008-01-15. §§ 4-9. och 2008-01-29. § 16. samt Protokoll kommunstyrelsen i Kumlinge kommun 
2008-01 -24, § 15. och 2008-02-26. §31.

Bland de individer som hade minst ett kommunalt uppdrag var könsfördelningen 
mer ojämn i Kumlinge än i Sottunga och i synnerhet i Kökars. I Kumlinge bestod 
politikerkåren till 60 procent av män. De kvinnliga politikerna hade dock i me
deltal fler uppdrag per person än männen.

Vid 2007 års kommunala val i Kumlinge kommun fanns det totalt 303 röstbe
rättigade invånare. Det betydde att antalet kommunala uppdrag per röstberättigad 
person var 0,39. De 65 personerna med minst ett kommunalt uppdrag uppgick 
till 21 procent av de röstberättigade, vilket var mindre än hälften av motsvarande 
siffra for Sottunga.1056

Den kommunala beskattningen i Kumlinge kommun var under år 2007 18.50 
procent av den beskattningsbara inkomsten, vilket var högre än genomsnittet, 
17.73 procent, för Ålands sex skärgårdskommuner Kumlinge kommuns ekono
miska ställning 2006 kan sammanfattas med följande tabell.

Tabell 100 Kumlinge kommunens ekonomiska ställning 2006 
(1000-tals euro)

Intakter Kostnader Resultat Tillgångar Skulder* l'.get kapital* Soliditet *

1926 1865 +61 2338 516 1822 0,78

* “ Inklusive avskrivningsdifferens - reserver, avsättningar och förvaltat kapital.

Källa: Åländsk Statistik och Ut rednings hy rå. Statistik 2007:5. kommunernas och kommunalföhun- 
dens ekonomi och verksamhet 2006.



Kumlinge uppvisade i princip en genomgående god kommunal ekonomi, där 
både soliditet och likviditet var klart över medeltalet för Ålands 16 kommuner.

Summering åländska kommuner
Landskapet Åland är den del av Finland som har den mest småskaliga kommuna
la indelningen med totalt 16 kommuner. Frågan om att genomföra kommun
sammanläggningar var på allvar aktuell under 1960-talet och det tillsattes även 
en kommitté för att utreda saken. Denna kom dock fram till att inga förändringar 
borde göras.1057 Bibehållandet av den kommunala indelningen skall också ses 
mot bakgrund av att i synnerhet skärgårdskommunerna har fått vidkännas tämli
gen stora befolkningsminskningar sedan 1900-talets början.1""8

Studien av de tre kommunerna på Åland visar att könsfördelningen för leda
möter och suppleanter numera är nästan jämn, vilket troligen beror på den jäm- 
ställdhetslagstiftning som tillkom 1995. Däremot finns det fortfarande en viss 
manlig övervikt på ordförandeposterna. Trots att de tre kommunerna har låg 
folkmängd och därmed fa valbara personer till kommunala uppdrag förekommer 
det inte någon långtgående koncentration av uppdrag till ett fåtal individer, utan 
uppdragen sprids på ett relativt stort antal personer. Sottunga har den största 
koncentrationen av uppdrag och mindre än hälften så många röstberättigade som 
Kökars och Kumlinge kommuner. Alla de tre kommunerna uppvisade år 2006 en 
fullt godtagbar kommunal ekonomi.

Norge
I Norge fanns det år 1950 744 primärkommuner, därav 680 landskommuner. År 
1838 hade det funnits 364 landskommuner. Ökningen berodde främst på ett stort 
antal kommundelningar, vilka framförallt hade ägt rum under perioden 1838- 
1920.1059 1060 Medelfolkmängden i landskommunerna var 1950 3200 personer.1000

I oktober 1946 tillsattes en kommunindelningskommitté för att utreda en even
tuell övergång till större kommuner. Riktlinjerna för den nya indelningen blev 
klara för antagande 1955. Det framfördes ett antal olika argument för större 
kommuner, bl.a. borde kommunerna i framtiden som regel ha minst 3000 invå
nare. Det fanns även en strävan att varje kommun skulle ha en centralort, där hu
vuddelen av servicen skulle vara placerad. De norska myndigheterna tog klart in
tryck från motsvarande reformer utomlands.1001

När kommunindelningsfrågan beslutades i stortinget år 1956 drevs frågan om 
sammanläggningar av det regerande arbejderpartiet. De borgerliga partierna var 
mer tveksamma till förslaget, främst med hänvisning till den kommunala själv
styrelsen. Starkt motstånd kom även från en del berörda kommuner. Det folkliga

1057 Lindh 1984 s 107f.
11158 Lindh 1984 s 271 och Mattsson-Eklund 2000 s 352ff.
",59 Danielsen 1987 s 313.
1060 Grønlie 1987 s I99ff.
11161 Sehe i 1954 s 115-124, Grønlie 1987 s 203-217 och Flo 1999 s 27, 60 och 69.



motståndet mot sammanläggningarna var störst i samband med det Itkala ge
nomförandet."1'’2

Reformen byggde på statligt tvång, men sammanläggningarna koin indå del
vis att genomföras på frivillig väg genom förhandlingar. Initiativet till ;amman- 
läggningarna kom nästan uteslutande från staten, då kommunerna var (benägna 
att ta törsta steget. De första sammanläggningarna inleddes i begrärsai skala i 
slutet av 1050-talet, varför det 1060 fanns 732 kommuner. Under årtn 1962- 
1065 kom sammanläggningarna igång på allvar. Processen pågick unter andra 
halvan av 1060-talet och början av 1970-talet. Antalet kommuner ufpgick år 
1974 till 443, vilket var en minskning med 39 procent i jämförelse m;d I960. 
Den genomsnittliga folkmängden för kommunerna var år 1974 9000 nvånare. 
Målet om ett lägsta invånarantal på 3000 invånare uppfylldes inte. Urgefar 30 
procent av kommunerna hade en folkmängd som understeg 3000.1063

Efter de sammanläggningar som skedde under 1960-talet och början iv 1970- 
talet har endast ett begränsat antal sammanläggningar ägt rum. Under D70-talet 
genomfördes också några delningar av kommuner som innebar en åtetgång till 
den indelning som rått fram till mitten av 1960-talet.1"64 År 2003 farm det 434 
kommuner och nästan 60 procent av dem hade tärre än 5000 invånare.1100

Vid ingången av 2008 hade Norge 430 kommuner. Av dessa hade 27 under 
1000 invånare, och tre kommuner hade även färre än 500 invånare. Mirst var ö- 
kommunen Utsira i Rogalands fylke (sydvästra Norge) som vid årsstifet 2006/ 
2007 hade 214 invånare. Under perioden 1951 2007 halverades kommunens 
folkmängd, från 428 till 214. I denna kommun har motsvarigheten til fullmäkti
ge I I ledamöter. " ft Norges minsta kommun har därmed en folkmängd som en
dast är obetydligt större än vad Hölmön hade vid upphörandet som egen kom
mun 1973.

Island
På Island fanns det 1940 totalt 229 primärkommuner, varav 197 hade under 500 
invånare. År 1703 hade det funnits 163 kommuneroch år 1910 212 tommuner. 
Ökningen berodde på kommundelningar. Det var framväxande tätorte- som hade 
brutits ut ur landskommuner. Delningar av landskommuner kom dock nästan helt 
att upphöra från och med slutet av 1940-talet. De isländska primärkunmunerna 
hade 1940 en genomsnittsbefolkning på 530 invånare.

I Inder 1940- och 1950-talet skedde inga större förändringar av denkommuna- 
la indelningen på Island, varför det 1960 fanns 224 kommuner. Av lessa hade 
186 under 500 invånare.1067 En förändring av kommunindelningen börade disku
teras offentligt redan 1943. Det var främst två förhållanden som sattefart på de
batten, dels att många av de riktigt små kommunerna hade problem ;tt klara av

"“'2 (ironiic 1987 s 203 och I lo 1999 s 74-81 och 138IT.
""" G ron lie 1987 s 200-217 och Udstrøm 2003 s 31.
"“'J Udstrøm 2003 s 31, Yearbook qfXonhc Staus lies 1994 s 28 och Fythorsson 199: s 35.

Wide 2006 s 228
>y.M..y\.ô.sh,no 2008-03-06.
Vilhjålmsso» 1968 s 2011. Fythorsson 1998 s I 1-36 oeh Udstrøm 2003 s 46,



sin verksamhet, dels att staten i större utsträckning engagerade sig i frågor som 
var kommunala angelägenheter.1068

1 samband med arbetet med ny kommunallag i början av 1960-talet gjordes en 
undersökning av hur kommunerna ställde sig till sammanläggningar av kommu
ner. Av de kommuner som deltog i undersökningen var 39 positiva till samman
slagningar, medan 100 motsatte sig sådana. 1 princip var utredningen anhängare 
av vissa förändringar av kommunindelningen. Den kommunala administrationen 
skulle förbättras vid en övergång till större kommunala enheter. Vidare skulle 
kommunerna kunna agera mer kraftfullt. Den nya kommunallagen innebar att re
geringen, med den mellankommunala distriktsnämndens godkännande, hade rätt 
att slå ihop kommuner med mindre än 100 invånare fem år i rad. I distriktsnämn- 
den ingick alla kommuner, vilket i praktiken innebar ett lokalt veto mot samman
läggningar. Lagen medförde därför inga större förändringar av kommunindel- 
ningen.1069 1070 Frågan om sammanläggningar återkom 1966, då socialministern till
satte en kommission för sammanslagningar. Kommissionen fick i uppdrag att 
lägga fram förslag om sammanläggningar av mindre kommuner med större samt 
att utreda distriktsindelningen."170 År 1966 fanns det 227 kommuner, varav 184 
(81 procent) hade ett invånarantal på högst 500 och 109 (48 procent) kommuner 
hade under 200 invånare.1071

Utredningsuppdraget var slutfört 1967. Det redovisades både för- och nackde
lar med sammanläggningar. Problemen med sammanläggningar var främst av 
praktisk och demokratisk art, medan skälen till att genomföra dem främst gällde 
effektivitetsargument. Kommissionen ansåg att antalet kommuner borde reduce
ras från 220 till 66. Sammanslagningarna borde både gälla glesbygds- och tät- 
ortskommuner.1072

Den proposition som lades fram blev inte lika långtgående. Socialministern 
skulle ha rätt att utan distriktsnämndens godkännande slå ihop en kommun med 
en närliggande kommun om den haft mindre än 50 invånare under tre år i rad. 
Vid frågans behandling i alltinget 1970 gjordes två ändringar. För det första skul
le det inte tillsättas någon ombudsman som verkade för sammanläggningar. För 
det andra skulle den nedre gränsen på 50 invånare sänkas till 30 invånare. Dess
utom skulle sammanläggningarna godkännas av distriktsnämndema.107' Genom 
beslutets utformning blev antalet sammanläggningar under 1970-talet lågt. Den 1 
januari 1981 fanns fortfarande 224 kommuner, precis som 1960. Även under 
1980-talet skedde fa sammanläggningar, varför antalet kommuner den I januari 
1989 stannade vid 213.1074

År 1986 utfärdades en ny kommunallag. Enligt det ursprungliga förslaget 
skulle minimigränsen vara 100 invånare. Sammanläggningarna skulle kunna ske 
med tvång. Vid alltingsbeslutet sattes gränsen till 50 invånare. Undantag från

1068 Eythôrsson 1998 s 52ff.
11169 Vilhjälmsson 1968 s 24ff och Eythôrsson 1998 s 56ff.
1070 Vilhjälmsson 1968 s 19 och Eythôrsson 1998 s 62.
1071 Vilhjälmsson 1968 s 20f.
1072 Vilhjälmsson 1968 s 22ff och Eythôrsson 1998 s 34 och 62ff.
1073 Eythôrsson 1998 s 66fT
1074 Yearbook of Nordic Statistics 1981 s 33 och Eythôrsson 1998 s 72ff.



huvudregeln kunde göras om den nya kommunen inte hade förutsättningar att bli 
en fungerande enhet. Det föreskrevs att frivilliga sammanläggningar måste god
kännas genom kommunala folkomröstningar.1075

En ny kommission för utredning av kommunindelningen tillsattes i januari år 
1991. I september 1991 presenterade kommissionen en rapport, där tre riktlinjer 
för en ny kommunindelning angavs: I. Varje kommun skulle kunna ge en service 
som uppfyllde invånarnas krav och förväntningar. 2. Alla kommuner skulle bilda 
socialt och ekonomiskt sammanhängande enheter. 3. Varje kommun skulle utgö
ra ett planeringsområde.1076 Utgångspunkten var att kommunernas minimifolk- 
mängd skulle uppgå till 800-1000 invånare."’

Våren 1992 tillsattes en ny kommission som skulle arbeta vidare med frågan. 
Arbetet var klart i oktober 1992. Genomförandet av sammanläggningarna borde, 
enligt utredarna, ske med statlig medverkan. Vidare skulle folkomröstningar 
genomföras. Inslaget av tvång bestod i att en kommun som inte hade mer än 2/3 
av den nya kommunens invånarantal eller mindre än 1000 invånare kunde tving
as till sammanläggning även om en väljarmajoritet hade motsatt sig detta i en 
folkomröstning.1078 Inför behandlingen i alltinget 1993 gjorde kommissionen 
vissa uppmjukningar, bl.a. skulle det krävas en majoritet i folkomröstningar i alla 
kommuner för sammanläggning. Vid omröstningen i alltinget var det 38 ledamö
ter som röstade för propositionen, 7 avstod från att rösta, medan I 8 var frånva
rande.1070

Enligt förslaget skulle 185 av kommunerna bilda 32 nya kommuner, medan 
11 kommuner skulle lämnas utanför den nya indelningen. Totalt skulle antalet 
kommuner minskas från 196 till 43. I november 1993 hölls det folkomröstningar 
i de 185 kommunerna, varvid en majoritet för sammanläggningar uppnåddes i 67 
kommuner.

År 1994 var Island indelat i 171 kommuner. Den genomsnittliga storleken var 
något över 1500 invånare. Den största kommunen, Reykjavik, hade 102 000 in
vånare, medan den minsta hade 31 invånare. 1116 kommuner var folkmängden 
under 500 invånare. Efter 1994 skedde ytterligare sammanläggningar, varför an
talet kommuner vid valet 1998 uppgick till 123.1080

Under 2000-talet har processen med att lägga samman kommuner fortsatt. År 
2002 fanns det 105 kommuner och vid årsskiftet 2006/2007 hade Island 79 
kommuner. Folkmängden i kommunerna varierade mellan 50 och 1 16 446 invå
nare. Över en tredjedel av landets befolkning bodde i huvudstaden Reykjavik. 
Den genomsnittliga folkmängden i landets kommuner uppgick till 3889 invåna
re. men det var bara fem kommuner som hade över 10 000 invånare. Antalet 
kommuner med färre än 1000 invånare var 47, vilket var 59 procent av alla 
kommuner. Trots sammanläggningarna fanns det fortfarande sex kommuner som

“ Fythôrsson 1998 s 72 IT.
'■ Fythôrsson 1998 s 34 och 78tT.
7 Fythôrsson 1998 s 80f. 
x Fythôrsson 1998 s 81 IT.
' Fythôrsson 1998 s 801 s 84f.
1 Fy thôrsson 1998 s I 1.85. 113-192 och 198.



hade under !00 invånare.Insi Det betyder att Nordens minsta kommuner sett till 
folkmängden ännu finns på Island.

Västra och södra Europa
Vid en jämförelse mellan det nordeuropeiska kommunsystemet med kommunsy
stemen i västra och södra Europa visar det sig att kommunernas genomsnittliga 
invånarantal varierar en hel del mellan olika länder. I Norden har Danmarks 
kommuner det högsta genomsnittliga invånarantalet, 55 583 invånare vid årsskif
tet 2006/2007. Bara kommunerna i Irland och Storbritannien hade en högre me
delfolkmängd, med 109 000 respektive 137 000 invånare i början av 2000-talet. 
Deras kommunsystem, där kommuner med låg folkmängd inte förekommer, be
nämns det brittiska systemet. Av tradition har den kommunala självstyrelsen inte 
varit särskilt stark i det brittiska kommunsystem.1081 1082

I de mellaneuropeiska länderna Tyskland, Österrike och Schweiz är däremot 
kommunernas genomsnittliga folkmängd förhållandevis låg. År 2000 hade Tysk
land 14 511 kommuner, Österrike 2359 kommuner samt Schweiz 2899 kommu
ner. I början av 2000-talet uppgick kommunernas genomsnittliga invånarantal till 
5600, 3400 respektive 2600 invånare. I alla tre länderna fanns det kommuner 
med riktigt låga invånarantal. Tysklands minsta kommun hade fem invånare, 
medan motsvarande siffror för Österrike och Schweiz uppgick till 50 respektive 
21 invånare. De allra minsta kommunerna finns inte sällan i avlägsna delar av 
Alperna. Den småskaliga kommunstrukturen i Schweiz bidrar till att det före
kommer ett relativt omfattande mellankommunalt samarbete.

Det är bara Tyskland genomförts mer omfattande sammanläggningar av 
kommuner, vilket skedde under I960- och 1970-talen i dåvarande Västtyskland. 
Omfattningen varierade mellan de olika delstaterna. Totalt reducerades antalet 
kommuner i Västtyskland från 24 438 till 8507, alltså en procentuell minskning 
med 65 procent. I tidigare Östtyskland uppgick antalet kommuner i början av 
2000-talet till 4909. I det mellaneuropeiska systemet har kommunerna en relativt 
stark ställning. Länderna har dock en federal struktur, vilket medför att delstater
na kan utöva ett inflytande över kommunerna som inte är symmetriskt över hela 
landet. Det är särskilt tydligt i Schweiz, där nästan alla de 26 kantonerna har 
egna särdrag i relation till kommunerna.108’

Kommunerna i Frankrike, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Spanien, Por
tugal, Italien och Grekland kan sammanföras i ett kommunsystem som benämns 
det Napoleonska systemet. Inom detta kommunsystem varierar den genomsnitt
liga folkmängden betydligt mellan de olika länderna, framförallt beroende på om 
kommunsammanläggningar har ägt rum. Frankrike hade i början av 2000-talet 
36 664 kommuner, vilket innebar ett genomsnittligt invånarantal på 1600 invåna

1081 ww w,samband is 2008-03-07.
1082 Lidström 2003 s 52-61, Elvert 2004 s 293, Sturm 2004 s 254f samt Bågenholm och Demker 

2007 s 94f.
1081 Lidström 2003 s 64-79, Ismayr 2004 s 479 och Linder 2004 s 511 f.



re. Vid samma tidpunkt hade ungefar 4100 kommuner under 100 invånare. För
sök till att reformera den kommunala indelningen har strandat på ett kraftfullt 
lokalt motstånd, 'fill följd av den småskaliga kommunindelningen finns det två 
regionala nivåer, dels departement, dels regioner. Departement och regioner an
svarar för vissa uppgifter som exempelvis i de nordiska länderna ligger på den 
pnmarkommunala mvan.

Nederländerna var vid 2000-talets början indelat i 538 kommuner, med ett ge
nomsnittligt invånarantal på 29 200 invånare. Genom en successiv process från 
mitten av 1800-talet och framåt reducerades antalet kommuner från omkring 
1200 till de 538 som fanns runt tusenårsskiftet. Nederländerna är ett av de länder 
inom det Napoleonska kommunsystemet som har genomfört sammanläggningar 
av kommuner, även om dessa inte har varit lika långtgående som i Sverige och 
Danmark. Samtidigt var kommunerna i Nederländerna större i utgångsläget.108'

Belgien hade år 2000 589 kommuner, och det genomsnittliga invånarantalet 
var 17 300. Liksom i Nederländerna har det skett sammanläggningar av kommu
ner. Dessa skedde till stor del 1977, då antalet kommuner minskade från 2700 till 
det antal som ännu fanns är 2000. en reducering med 78 procent.1080

Utifrån Luxemburgs ringa folkmängd och areal är antalet kommuner högt. 
Det uppgår till I 18. med en genomsnittlig folkmängd på 3700 invånare. Vid in
gången av 2000-talet hade bara sju kommuner över 10 000 invånare. Samman
läggningar har bara skett i marginell utsträckning. Kommunernas självstyre har 
stärkts under slutet av 1900-talet. trots att en småskalig kommunal struktur har 
bestått. Förändringen avser främst att kravet på att kommunala beslut måste un
derställas statliga organs godkännande till stor del tagits bort.1087

I Spanien har det bara genomförts begränsade förändringar av den kommunala 
indelningen. År 2000 fanns det 8101 kommuner. I början av 1900-talet var mot
svarande siffra drygt 9200 kommuner. Under en period på runt ett sekel reduce
rades sålunda antalet kommuner med ungefär 12 procent. Det genomsnittliga in
vånarantalet i kommunerna var år 2000 4800 personer. Runt 60 procent av 
kommunerna haren folkmängd på under 1000 invånare.1088

Spaniens grannland Portugal har större kommuner sett till den genomsnittliga 
folkmängden. År 2000 fanns det 305 kommuner, och medelfolkmängden upp
gick till 32 000 invånare. De portugisiska kommunerna kompletteras även av en 
undernivå, som ungefär liknar de kyrkliga församlingarna i Sverige. År 2000 
fanns det 4221 sådana enheter i landet, med en medelfolkmängd på omkring 
2300 invånare. Den kommunala undernivån har emellertid relativt begränsade 
ansvarsområden. Landets kommunala självstyre stärktes under 1970-talet efter 
diktaturens fall.1"80

Kommunerna i Italien var år 2000 till antalet 8099, och den genomsnittliga 
folkmängden uppgick till 7200 invånare. Kommunernas folkmängd varierade

"*J Lidström 2003 s 82IT. Kempf 2004 s 340tTsamt Bågenholm och Demker 2007 s 112f 
l.idström 2003 s 87IToch l.epszy 2004 s 381f. 
l.idström 2003 s 91 f och Woyke 2004 s 41 I.

"IS I idslröm 2003 s 95 och Schroen 2004 s 439Γ 
lnXK I.idslröm 2003 s 97f och Barrios 2004 s 6431'.

l.idström 2003 s 1021'och Merkel och Stiehl 2004 s 678



mellan 30 invånare och 2,8 miljoner invånare. Förekomsten av kommuner med 
riktigt låg folkmängd är mest frekvent i norra Italien. Även om den italienska 
staten har strävat efter att fl bort de allra minsta kommunerna har det bara med
fört kommunsammanläggningar i tämligen begränsad utsträckning. Det har fun
nits en stark lokal identitet kopplad till den kommunala indelningen, vilken har 
bidragit till att så fa sammanläggningar har kommit till stånd.1090

Grekland är det tredje landet inom det Napoleonska kommunsystemet som har 
genomfört omfattande kommunsammanläggningar i modern tid. Så sent som år 
1999 genomfördes en långtgående indelningsreform som resulterade i att antalet 
kommuner minskade från knappt 6000 till 1033. Befolkningsmässigt betraktas 
900 av de nya kommunerna som stora, medan 133 anses små. Kommunernas 
medelfolkmängd ökade genom 1999 års reform från 1770 till 11 200 invånare. 
Reformen syftade till att stärka kommunernas administrativa kapacitet samt till 
att göra de grekiska kommunerna mer likvärdiga med de västeuropeiska."191

Sammanfattning
Finland, Norge och Island har än idag kommuner med en folkmängd som är på 
ungefar samma nivå som Holmöns när kommunen upphörde. 1 Finland är ett 
flertal av de allra minsta kommunerna ö-kommuner, vars förhållanden stämmer 
ganska väl överens med situationen på Hölmön före sammanläggningen med 
Umeå 1974. Finlands minsta kommun, Sottunga på Åland, har här varit föremål 
för en särskild, men begränsad fallstudie. Den har riktat in sig på kommunens 
förtroendevalda och behandlat det totala antalet uppdrag, uppdragskoncentration 
samt könsfördelningen. Studien visar att uppdragskoncentrationen inte är an
märkningsvärt hög med tanke på det låga antalet röstberättigade. Vidare når an
delen kvinnliga politiker numera en nivå över 40 procent. På de ordinarie upp
dragen i styrelser och nämnder är i princip hälften kvinnor. Samma sak gäller för 
de två andra studerade kommunerna på Åland med riktigt lågt invånarantal, näm
ligen Kökar och Kumlinge. Förklaringen finns delvis i den lagstiftning om kvo
tering för underrepresenterat kön som funnits i Finland sedan 1995, bl.a. för 
kommunernas styrelser och nämnder, dock inte för fullmäktige.

Den nordiska jämförande studien sammanfattas med de två tabellerna nedan.

"I90: Lidström 2003 106f och Trautmann och Ullrich 2004 s 592ff,
1091 Lidström 2003 s 111 f och Zervakis 2004 s 721 ff.



Tabell 101 Antalet kommuner, antalet kommuner med under 1000 invånare 
samt den minsta kommunen till folkmängden i de nordiska länderna vid in
gången av år 2007

Land Antal
kommuner

Med under 1000 
invånare

Andel av 
alla (%)

Lägst folkmängd

Danmark 98 0 0 2145
Sverige 290 0 0 2541
Finland 1)416 21 5 120
Norge 2)431 27 6 214
Island 79 47 59 50

I ) =415 kommuner år 2008.
2) = 430 kommuner är 2008.

Källa: nw\v dsijk 2008-03-07, www.imnimuncrna.net 2008-03-05, wwu.stat il 2008-03-05. 
«ww.siifnhami.i·, 2008-03-07. u.w\v Ssb.no 2008-03-06 och Tabeller över Sveriges befolkning 
2006 s I 74- 170.

Den viktigaste skiljelinjen går mellan Danmark och Sverige å ena sidan och Fin
land. Norge och Island å andra sidan. Den minsta kommunen i Danmark och 
Sverige är avsevärt större till folkmängden än den minsta kommunen i de tre 
andra länderna. Trots kommunsammanläggningarna under senare år intar Island 
fortfarande än särställning gälland andelen kommuner med låg folkmängd. Om 
termen kommunsystemet bara skulle grundas på kommunernas genomsnitt ligga 
folkmängd kan det hävdas att det finns två kommunsystem i Norden, ett för Sve
rige och Danmark och ett för de tre andra länderna. Genom de redan beslutade 
kommunsammanläggningarna kommer Finland kanske att börja röra sig i rikt
ning mot det system som finns i Sverige och Danmark.

Tabell 102 De nordiska kommunernas genomsnittliga folkmängd 1951-2007

Land 1951 1975 2007
Danmark 3080 18418 55 582
Sverige 2816 29 525 3 1 425
Finland 7367 9874 12 244
Norge 4409 9068 10 861
Island 629 978 3889

Källa: W angniar 2001 s 152. vyvv\v.tJs( (lk 2008-03-07, wwyy.konammcniaaujj 2008-03-05. 
\y\vw:s!a|J] 2008-03-05, >v\v\v.sambimdis 2008-03-07. vyw\v;ssh.no 2008-03-06 och Tabeller 
över Sveriges befolkning 2006 s 174-170.

De största ökningarna av den genomsnittliga folkmängden har inträffat i Dan
mark och Sverige. Detta är följdriktigt med tanke på att båda länderna har ge
nomfört de mest omfattande sammanläggningarna. Den minsta ökningen har



skett i Finland, men där var kommunernas genomsnittliga folkmängd relativt stor 
i utgångsläget, utifrån ett nordiskt perspektiv.

De väst- och sydeuropeiska ländernas kommunindelning (antalet kommuner 
och kommunernas genomsnittliga folkmängd) sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell 103 Antalet kommuneroch kommunernas genomsnittliga folkmängd 
i länderna i västra och södra Europa år 2000

Land Antal kommuner Genomsnittlig folkmängd
Storbritannien 429 137 000
Irland 34 109 000
Portugal 305 32 000
Nederländerna 538 29 200
Belgien 589 17 000
Grekland 1033 11 200
Italien 8099 7200
Tyskland 14 511 5600
Spanien 8101 4800
Luxemburg 118 3700
Österrike 2359 3400
Schweiz 2899 2600
Frankrike 36 664 1600

Källa: Lidström 2003.

Över hälften av länderna i Norden samt i västra och södra Europa hade en kom
munstruktur som ännu år 2000 innehöll kommuner med en så låg folkmängd att 
de var fullt jämförbara med det invånarantal som fanns i Holmöns kommun vid 
tiden för kommunens upphörande vid årsskiftet 1973/1974. Länder som kan räk
nas till denna grupp är Finland, Norge, Island, Italien, Tyskland, Spanien, Lux
emburg, Österrike, Schweiz och Frankrike. En kommun med den folkmängd som 
Hölmön hade i början av 1970-talet kunde ha haft möjlighet att bestå i dessa län
der. Sannolikt hade möjligheten att fa Unnas kvar som egen kommun varit extra 
god med tanke på att det handlade om en ö-kommun. Detta är särskilt tydligt i 
Finland. Den svenska kommunala indelningen är emellertid med europeiska mått 
inte extremt storskalig, trots allt finns det några kommuner som har under 3000 
invånare. De olika kommunsystemen i Europa är i många fall inte enhetliga gäl
lande den genomsnittliga folkmängden. Om kommunsystemen endast baserats på 
kommunernas genomsnittliga folkmängd hade indelningen sålunda varit felaktig.



13. SAMMANFATTANDE ANALYS

Den sammanfattande analysen har främst strukturerats utifrån de teoretiska ut
gångspunkter som gäller for studien, nämligen relationen mellan stat och kom
mun, konflikt och konsensus, implementering, politisk kultur, praxis, lokal iden
titet samt genus och makt. Två av avsnitten i analysen är frikoppiade från de teo
retiska utgångspunkterna. För det första det inledande avsnittet, som har fått ru
briken demokrati kontra servicenivå. För det andra det näst sista avsnittet som 
benämns ett nationellt och internationellt komparativt perspektiv. Kapitlet avslu
tas med en kortare övergripande sammanfattning, benämnd syntes.

Demokrati kontra servicenivå
Detta avsnitt utgår från frågan om hur den lokala demokratin fungerade. Det 
gäller deltagandet på kommunalstämman och hur många personer som var enga
gerade i kommunalpolitiken, och hur medborgarna värderade den kommunala 
demokratin i relation till den kommunala verksamhetens eventuella lägre servi
cenivå till följd av den svaga ekonomiska bärkraften. Andra aspekter är om 
kommunen tog initiativ till att starta verksamheter som inte var tvingande enligt 
lag.

Hölmön var en ovanligt väl avgränsad demokratisk enhet. Den tämligen låga 
folkmängden och befolkningskoncentrationen till huvudön medförde osedvanligt 
goda förutsättningar for medborgarna att utöva ett politiskt deltagande. Även om 
den lokala identiteten inte skall ses som mycket stark bör den ha varit tillräcklig 
för att bidra till en sådan samhörighet att Hölmön kunde fungera som en egen 
demokratisk enhet. Holmöns kommuns svårigheter fanns istället i fråga om att 
kunna tillhandahålla cn tillräckligt hög kommunal servicenivå.

Undersökningen av deltagandet på kommunalstämman blir som väntat klart 
selektiv, då protokollen aldrig innehåller några deltagarförteckningar. Det är bara 
vid de tillfällen som det förekommit voteringar på stämman och när röstsiffrorna 
redovisas som det går att få fram deltagandet i relation till alla röstberättigade 
personer. I I0 fall har det gått att identifiera andelen närvarande personer på 
kommunalstämman i förhållande till antalet röstberättigade. Närvaron varierade 
mellan 5 och 33 procent, med ett genomsnitt på I8 procent. Den högsta närvaron 
fanns vid en votering år I937 om förnyat val av extra fjärdingsman i kommunen. 
Ett annat ärende som medförde relativt hög närvaro på kommunalstämman var 
beslutet 1947 om hur kommunen skulle ställa sig till byggandet av ett Folkets 
Hus på Hölmön, då I9 procent av de röstberättigade fanns med på stämman.

Variationerna kan relateras till min tidigare forskning om deltagandet på 
stämmorna vid besluten om kommunernas yttranden över förslagen till ny kom



munindelning i slutet av 1940-talet. 1 de fall det förekom voteringar på stämmor
na varierade deltagandet mellan 1 och 68 procent av de röstberättigade invånar
na.1092 Slutsatsen blir att närvaron på Holmöns kommunalstämma varken kan be
tecknas som anmärkningsvärt hög eller låg. Det som kunde tala för en förhållan
devis hög närvaro på stämman var att många av kommunens invånare var bosatta 
inom eller i nära anslutning till Holmöns kyrkby, där stämmorna regelmässigt 
hölls. Det var en kort vägsträcka till sammanträdeslokalen för det stora flertalet 
av de röstberättigade. De få invånarna som var bosatta utanför huvudön utgjor
des främst av fyrpersonalen på de mindre öarna Stora Fjäderägg och Holmögadd. 
Det ligger nära till hands att tro att dessa personer inte deltog på stämmorna i lika 
stor utsträckning som de personer som bodde i kyrkbyn. Även vissa öbors yrkes
verksamhet som fiskare kan i viss mån ha försvårat deltagandet på stämmorna. 
Då Holmöns kvinnor långt fram i tiden uppvisade ett klart lägre valdeltagande än 
männen vid valen till riksdagen, landstinget och fullmäktige ligger det nära till 
hands att förmoda att kvinnornas deltagande på stämmorna inte var särskilt fre
kvent.

Under perioden med kommunalstämma steg antalet personer med minst ett 
kommunalt förtroendeuppdrag från 28 under perioden 1925-1927 till 54 för pe
rioden 1948-1951 och 63 under perioden 1952-1955. Under slutet av den sista 
perioden tillkom fullmäktige och folkskolestyrelsen. Utökningen berodde på att 
organisationen byggdes ut så att antalet uppdrag steg från 67 under den första pe
rioden till 145 för valperioden 1952-1955. Då räknas även fullmäktige och folk- 
skolestyrelsen in. Utökningen var en kombination av ändrade nationella regel
verk och att stämman valde att inrätta separata organ, trots att regelverket inte 
tvingade kommunen att göra detta. T illkomsten av familjebidragsnämnden, civil- 
försvarsnämnden och nykterhetsnämnden på 1940-talet är sådana exempel. Där
utöver tillkom den oreglerade hushållsnämnden efter önskemål från länets hus
hållningssällskap.

Utökningen av antalet uppdrag och antalet personer med uppdrag skedde sam
tidigt som antalet röstberättigade invånare var i stort sett konstant. Det medförde 
att andelen personer med uppdrag i relation till antalet röstberättigade steg betyd
ligt, från 12 procent under perioden 1925-1927 till 27 procent för perioden 
1952-1955. Kommunalpolitiken bör därmed ha fått en större bredd och folklig 
förankring. Det genomsnittliga antalet uppdrag per kommunalpolitiker hade varit 
i stort sett konstant. Det hade annars funnits en risk att en utökning av antalet 
uppdrag hade medfört en alltmer tilltagande uppdragskoncentration.

Hölmön var den sista kommunen i landet som införde fullmäktige, vilket 
skedde från årsskiftet 1954/1955. Skillnaden i relation till övriga landet var bara 
en mandatperiod, för vid 1946 års kommunalval var det 662 landskommuner 
som saknade fullmäktige.1093 Under åren 1955-1973 hade Holmöns kommun en 
representativ demokrati som alla andra kommuner i landet. Ur demokratisk syn
punkt fortsatte Holmöns kommun ändå att utmärka sig genom att det aldrig blev 
någon formell partipolitik i valen till fullmäktige. Vid valet till fullmäktige 1954

10,2 Wångmar 2003 s 152f, 161 och 165 
1093 Kommunala valen 1946.



fanns det visserligen två konkurrerande listor, Samlingslistan och För Fiolmöns 
båsta, men vid de följande fyra valen, 1958-1970, fanns bara Samlingslistan. 
Detta kan ses som ett uttryck för en konsensusinriktad politisk kultur. Till detta 
återkommer jag nedan.

Fullmäktigeepoken innebar en ytterligare utökning av antalet kommunala 
uppdrag, från 150 för perioden 1956-1959 till 174 tor perioden 1971 1973. Ök
ningen av antalet uppdrag innefattade bl.a. olika organ knutna till Umeå kom
munblock. Utökningen av antalet uppdrag följdes inte av att fler individer blev 
kommunalpolitiskt aktiva. Istället skedde det en minskning av antalet individer 
med uppdrag, från 59 för perioden 1956 -1959 till 42 för åren 1971-1973. Upp- 
dragskoncentrationen tilltog därför väsentligt. Ökningen var inte könsneutral, då 
det genomsnittliga antalet uppdrag för manliga politiker ökade från 2,9 till 4,7. 
För kvinnorna var ökningen försumbar, från 1,4 till 1,6 uppdrag per individ.

Uolmöns uppdragskoncentration låg högre än jämförda kommuner med låg 
folkmängd under perioden mellan 1952 och 1973. Anledningen till att Hölmön 
låg högre än övriga kommuner bör främst handla om att llolmöns kommun hade 
den lägsta folkmängden och därför minst antal personer disponibla uppdrag. 
Övergången till färre kommuner och därmed färre förtroendevalda resulterade i 
en klar minskning av uppdragskoncentrationen.

Martin Åberg studier visar att Göteborgs stads politiker i genomsnitt hade 5,0 
uppdrag per individ år 1954, vilket var nästan dubbelt så många som på Hölmön 
vid samma tidpunkt. Skillnader kan framförallt förklaras av den mycket större 
och komplexare politiska organisationen i Göteborg.1094 Skillnaden mellan den 
stora staden och den lilla landskommunen kan främst förklaras av förekomsten 
av beredningar och delegationer i Göteborg. Att antalet uppdrag i regelrätta sty
relser och nämnder var ungefär likvärdigt berodde på att Göteborg hade så 
många fler styrelser och nämnder än vad Hölmön hade. Det måste ses som an
märkningsvärt med tanke på att antalet tillgängliga personer var så mycket större 
i Göteborg än på Hölmön. Fm trolig förklaring är att vissa personer i Göteborg 
samlade på sig många uppdrag för att i praktiken fungera som heltidspolitiker 
vid en tidpunkt när sådana i formell mening ännu saknades. Även Kjell Östberg 
har i sin forskning uppmärksamhet den interna kritik som redan på 1930-talet 
fanns inom det socialdemokratiska partiet mot ett alltför stort kommunalt rnång- 
syssleri.1095

Utvecklingen i riktning mot en tilltagande uppdragskoncentration på Hölmön 
pågick parallellt med att antalet röstberättigade personer reducerades till följd av 
folkminskningen. Reduceringen av antalet personer med uppdrag var ungefär 
lika stor som minskningen av antalet röstberättigade. Andelen individer med 
kommunala uppdrag i relation till antalet röstberättigade invånare förblev också 
ungefär konstant. Kommunalpolitikens folkliga förankring genomgick därför ur 
en kvantitativ synvinkel ingen större förändring. Det finns sannolikt två huvud
förklaringar till att antalet personer med uppdrag reducerades med nästan 30 pro
cent. För det första folkminskningen och en ökad andel äldre personer. För det

. . . 4 Aberg 1998 s 250.
Ostberg 1996 s 202 IT.



andra en delvis förändrad inriktning på de kommunala uppdragen. Det tillkom 
fler organ som inte bara gällde Holmöns kommun, till exempel samarbetsnänm- 
den i Umeåblocket. Här fanns det en tendens att välja politiker som redan tidiga
re hade flera andra kommunala uppdrag. Dessa var nästan bara män, varför ut
vecklingen inte var till fordel ur jämställdhetssynpunkt.

Trots att den kommunala demokratin inte genomgick någon större kvantitativ 
förändring efter 1955 visar den jämförande studien att ingen kommun låg högre 
än Hölmön i fråga om andelen individer med minst ett förtroendeuppdrag. Hol
möns kommun hade sannolikt ett svårslaget rekord från valet 1970, då 11 pro
cent av de röstberättigade valdes in i fullmäktige.1096

En viss indikation på att kommunalpolitiken på Hölmön sannolikt hade en 
bred folklig förankring är att det finns mycket tå skrivelser/petitioner med kritik 
och invändningar mot kommunala beslut. Visserligen förekom det skrivelser 
med krav på att kommunen skulle engagera sig i en viss fråga, exempelvis be
lysningen, men det gällde inte den befintliga kommunala kärnverksamheten. Av
saknaden av folkliga protester skall dock inte övertolkas, då sådana har blivit 
mer vanliga efter det att Holmöns kommun upphörde 1974.

Det finns inte heller några exempel där de demokratiska fördelarna med att 
vara en liten kommun lyfts fram, exempelvis i samband med de kommunala in- 
delningsreformema. Det är därför inte möjligt att avgöra om kommunens invåna
re värderade den kommunala demokratin så högt att de var beredda att göra av
kall på kommunens servicenivå. Ett möjligt uttryck närmast för motsatsen var 
det låga valdeltagandet i valen till fullmäktige. Förklaringen är troligen att bris
ten på politiska alternativ till följd av att bara Samlingslistan ställde upp i de fyra 
sista valen, varför det liknande situationen i en enpartistat. Frånvaron av protest
skrivelser skulle också kunna tolkas som att det inte fanns något större folkligt 
motstånd mot kommunens låga servicenivå.

Den kommunala servicen på Hölmön var sålunda inte särskilt väl utbyggd, 
och kommunen bedrev främst obligatorisk verksamhet. Idéhistorikern Ulla Ek
ström von Essen har i sin forskning om socialdemokraternas framväxande kom
munideologi lyft fram termen den kommunala eftersläpningen. Begreppet syfta
de på att kommunerna till största delen bara bedrev lagstadgad verksamhet och 
inte tog några större initiativ till att bygga välfärdssamhället på lokal nivå genom 
frivilliga åtaganden, bl.a. inom kultur och fritid.1097 En sådan beskrivning stäm
mer väl in på Holmöns kommun ända in på 1970-talet, där barnomsorg/förskola, 
bibliotek och andra kultur- och fritidsaktiviteter i princip helt lyste med sin från
varo. Det socialdemokratiska partiet deltog inte i politiken på Hölmön i formell 
mening. Partiet kände därför rimligen inte något ansvar för att kommunen förde 
en något passiv politik utifrån ett välfärdsperspektiv. Visserligen fanns det flera 
personer med socialdemokratisk åskådning inom den formellt partilösa kommu
nalpolitiken. De ledande politiska uppdragen i Holmöns kommun innehades 
dock av personer som fick kommunala uppdrag for de borgerliga partierna i 
Umeå kommun 1974.

,0% Allmänna valen 1970, Del 2, s 176.
1097 Ekström von Essen 2003 s 949'och 178ff.



En annan stor utgiftspost soni Holmöns kommun helt undvek var anläggandet 
av vatten- och avloppsledningar, inklusive vatten- och reningsverk. För många 
kommuner var det en dryg utgiftspost, även om det utgick vissa statsbidrag.1098

.lag har själv tidigare försökt formulera två idealmodeller för sakpolitisk do
minans i kommunalpolitiken utifrån hegemonibegreppet. Den första var en äldre 
och traditionell sparsamhetsinriktad borgerlig politik, där ett överordnat mål var 
att hälla den kommunala utdebiteringen på en förhållandevis låg nivå. Den andra 
modellen utgjordes av en expansiv och välfärdsinriktad politik med socialdemo
kratiska förtecken. Där sågs höjningar av utdebiteringen som mer eller mindre 
nödvändiga för att uppnå en bättre välfärd på lokal nivå.1099 Kommunalpolitiken 
på Holmöns kan hänföras till den första modellen. Kombinationen av den lägsta 
ekonomiska bärkraften i absoluta tal bland landets kommuner och en utdebite
ring som konstant låg betydligt under genomsnittet kan inte ses som expansiv 
och välfärdsinriktad. Det rådde en nästan total politik konsensus om politiken. 
Det fanns inte några ideologiska motsättningar mellan kommunens politiker om 
vilken inriktning som politiken skuIle ha.

Ett uttryck för att sparsamheten dock inte var långtgående i alla situationer var 
att Holmöns kommun redan 1963 tog beslut om att införa den nioåriga grundsko
lan. Beslutet åsamkade kommunen extra stora utgifter därför att eleverna på hög
stadiet fick inackorderas på elevhem i Umeå. Kommunen kunde enligt 1962 års 
riksdagsbeslut ha väntat till slutet av 1960-talet med att infora grundskolan. Av 
Ingvar Hjelmqvists jämförande studie av fyra kommuner framgår att två av des
sa, Västerås och Bollnäs, deltog i försöksverksamheten med enhetsskolan redan 
på 1950-talet, medan två, Ljungby och Ockelbo. väntade till i början av 1960- 
talet. Hjelmqvist menar att införandet av grundskolan var den viktigaste föränd
ringen av skolväsendet under årtiondena efter 1945."°" Detta gällde även för 
Holmöns kommun. Att Hölmön låg efter städer som Västerås och Bollnäs ter sig 
föga förvånande.

Slutsatsen blir att den kommunala demokratin på Hölmön hade positiva in
slag, till exempel en hög andel personer med kommunalpolitiska uppdrag. Kon
taktytorna mellan väljare och valda var troligen goda. Det fanns också nackdelar 
med systemet, bl.a. tilltagande uppdragskoncentration och låg andel kvinnliga 
politiker. Den kommunala verksamheten hade en relativt låg servicenivå och det 
är inte säkert att fördelarna med den kommunala demokratin uppvägde de nack
delar som ändå fanns med den kommunala verksamhetens servicenivå. En nega
tiv aspekt var kommunens utgiftskänslighet. Denna kan ha medfört att kommun
invånarna i det längsta drog sig för att utnyttja rättigheter på det sociala området, 
då det kunde bli en väsentlig kommunal utgift som inte uppskattades av politi
kerna och övriga invånare.

Samma problematik framhålls av Ylva Miihlenbocks som reell i landets idag 
minsta kommun. Bjurholm.11"1 En annan negativ effekt av den obetydliga kom-
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munala verksamheten på Holmein var att den inte genererade någon större syssel
sättning för Holmöns invånare, särskilt kvinnorna, som ännu 1970 hade en låg 
förvärvsfrekvens och låga genomsnittliga inkomster. Dessutom bedrev kommu
nen delar av sin verksamhet i samarbete med andra kommuner. Den begränsade 
sysselsättning som därigenom genererades kom troligen inte Holmöns invånare 
till del i någon större utsträckning.

Relationen mellan stat och kommun
Statsvetarna Dahlkvist och Strandberg har lanserat fyra principuppfattningar för 
relationen stat-kommun: gemenskapskommunen. kontraktskommunen, den kon
servativa idén om kommunen som del av statsorganismen samt forvaltnings
kommunen.1102 1103

För Holmöns del kan man att se inslag både från gemenskapskommunen och 
forvaltningskommunen. Från modellen kallad gemenskapskommunen kan häm
tas föreställningen om att den kommunala samfälligheten inte är politisk, utan att 
det handlar om ett medlemskap byggt på gemenskap mellan invånarna. Frånva
ron av partipolitik och användningen av samlingslista skulle kunna ses som ett 
uttryck för detta. Tillhörighetskänslan kan ha förstärkts av att kommunens kon
takter med omvärlden, i synnerhet vintertid, var något begränsade. Ibland kunde 
Hölmön vara helt isolerad från fastlandet under flera veckor i sträck. Denna 
känsla av tillhörighet, med nära koppling till lokal identitet, var dock uppenbarli
gen inte så stark att den ledde till att kommunen krävde att till varje pris fa kvar
stå som egen kommun vid kommunblocksreformen.

I tesen om forvaltningskommunen är kommunerna i praktiken en del av den 
statliga förvaltningen, alltså en långtgående integration mellan stat och kommun. 
För Hölmön framgår det genom att kommunen till stor del bara bedrev den verk
samhet som var obligatorisk. Dessutom var kommunens beroende av statsbidrag 
stort till följd av den svaga ekonomiska bärkraften och att den kommunala utde
biteringen var så låg. Skolväsendet var det kommunala åtagande som medförde 
störst utgifter för Holmöns kommun och finansierades till betydande del med 
statsbidrag.

Ett annat teoretiskt perspektiv på relationen stat - kommun var uppdelningen i 
egenförvaltning och självförvaltning. Egenförvaltning är uppgifter som en kom
mun utför på eget initiativ utan krav i statliga regelverk, medan självförvaltning 
är verksamheter som är obligatoriska och utförs på statligt uppdrag. Den anses ha 
haft störst relevans för förhållandena vid tiden for 1862 års kommunreform och 
årtiondena därefter.1101

Holmöns kommun sysslade i stort sett bara med självförvaltning, eftersom 
man bedrev obligatorisk verksamhet. Ett undantag var vintertransporterna mellan 
ön och fastlandet. Samtidigt erhöll kommunen statsbidrag när nya fordon för 
dessa transporter inköptes. Även egenförvaltningen kan differentieras i olika de

1102 Dahlkvist och Strandberg 1999 s 279ff.
1103 Bokholm 1995 s 44f.



lar, beroende på inslaget av statligt engagemang. En nisch som kan hänföras till 
egenförvaltning var bidrag till lokala och regionala föreningar/organisationer 
som kommunen utbetalde.

Slutsatsen blir därför att jag snarast ansluter mig till den av Rune Bokholms 
modell som benämns den integrerade. Där samlas all kommunal verksamhet 
inom samma sfar, men graden av kommunal självstyrelse i relation till staten va
rierar mellan olika kommunala sektorer. Det gäller särskilt mellan olika obligato
riska uppgifter såsom skolväsende och socialvård.1101

Statsvetaren Jon Pierre har föreslagit fyra parametrar för utvecklingen av 
kommunal självstyrelse: legal status, generell kompetens, administrativ och eko
nomisk kapacitet samt politisk kapacitet.""' Den legala statusen avser kommu
nernas relation till statliga organ, landsting och de egna medborgarna. Perspekti
vet anknyter till frågan om Molniöns kommun hade en särpräglad relation till 
statliga organ. Svaret blir nej. Holmöns kommun verkar inte ha varit utsatt för 
någon ovanligt omfattande statlig tillsyn och de gånger det förekom hade statens 
företrädare inte så ofta allvarlig kritik mot kommunens verksamhet. Kommunens 
socialvård fick sällan någon kritik, de gånger det förekom gällde det tillgången 
på ålderdomshemsplatser. Frånvaron av kritik skall ses mot bakgrund av att 
kommunen satsade så små belopp på den del av socialnämndens verksamhet som 
inte avsåg vården om äldre och lika små belopp på barnavården och nykterhets- 
vården.

Två kommunala områden som dock fick kritik var hälsovården och brandför
svaret. Länsläkaren var inte tillfreds med att det fanns spontana soptippar utan 
tillsyn, men kommunen ordnade senare en soptipp som var bemannad några 
timmar i veckan. Staten var även generös med dispenser från krav på sophämt
ning och anställandet av hälsovårdsinspektör. Kritiken mot Holmöns brandför
svar framfördes i början av 1960-talet och gällde avsaknaden av brandfordon och 
ofullständig alarmeringsfunktion. Länsstyrelsen nöjde sig med att privata trakto
rer användes som dragfordon till brandkårens utrustning. Däremot löstes alarme- 
ringsfrågan på konventionellt sätt med anslutning till larmcentralen i Umeå.

Kommunens generella kompetens har främst en övergripande nationell inrikt
ning, då i princip alla kommuner har haft samma ansvarsområden, med undantag 
för de större städer som stod utanför landstingen och därför bedrev sjukvården i 
egen regi. Holmöns kommuns handlingsutrymme och valfrihet inom ramen för 
den kommunala självstyrelsen avvek inte heller principiellt från andra kommu
ners situation förutom att den svaga ekonomiska bärkraften gjorde beroendet av 
statsbidragen ovanligt stort. Av Pierres fyra parametrar är denna den minsta 
fruktbara vid en fallstudie.

Däremot är parametern om kommunernas administrativa och ekonomiska ka
pacitet relevant. Hölmön hade den klart lägsta ekonomiska kapaciteten bland 
landets kommuner, till följd av det lägsta skatteunderlaget i absoluta tal samt en 
låg utdebitering. Även den administrativa kapaciteten var låg. då politikerna inte 
hade något administrativt stöd i form av tjänstemän. Kommunen var en ren lek-
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mannaforvaltning, där kommunalnämndens/kommunstyrelsens ordförande fick 
dra en tung börda, bl.a. som kommunalkassor."06 Då det saknades separat hälso
vårdsnämnd fick ordföranden även utöva olika tillsynsuppgifter.

Holmöns kommun var inte ensam om att sakna tjänstemannastöd, inte ens un
der den sista valperioden 1971-1973. I ett antal mindre svenska kommuner var 
kommunstyrelsens ordförande även kommunalkassor.11117 Det förefaller troligt att 
ingen av dessa personer hade ett fullt lika lågt arvode som på Hölmön, utan att 
det i flertalet fall handlade om heltidstjänster eller nästintill heltidstjänster. Det 
var en var en hybrid mellan lekmanna- och tjänstemannaförvaltning. Vid en jäm
förelse med den forskning om Boo landskommun som gjorts av Sven Sundin 
framstår skillnaden mellan Hölmön och Boo som stor. Boo byggde gradvis upp 
en differentierad och omfattande tjänstemannaförvaltning på grund av ett snabbt 
stigande invånarantal och en socialdemokratisk kommunledning som var beredd 
att höja utdebiteringen för att skapa ett lokalt välfärdssamhälle.""8 Även Björn 
Tropps avhandling om utvecklingen i kommunerna Trollhättan, Mariestad och 
Munkfors visar kontrasten mot Hölmön. Trollhättan och Mariestad var städer, 
medan Munkfors var köping.""'1 Den kommunala verksamheten var mer omfat
tande i städer och köpingar än i landskommuner. Det gällde i ännu större ut
sträckning under 1900-talets början."10

Ordförande i socialnämnden, nykterhetsnämnden och barnavårdsnämnden på 
Hölmön utförde socialassistentens uppgifter. Arbetsbelastningen var dock låg, 
varför bara symboliska arvoden utgick. Skolstyrelsens ordförande var formellt 
kommunens skolchef. För detta uppdrag utgick ett klart högre arvode.

Effekter av den låga ekonomiska kapaciteten har berörts ingående ovan. 
Kommunen bedrev nästan bara obligatoriska uppgifter och servicenivån var inte 
särskilt hög. Det fanns även negativa effekter av den låga administrativa kapaci
teten. Kommunen missade bl.a. att införa förändringar som var initierade från 
riksnivå. Ett annat område där den låga administrativa kapaciteten gjorde sig 
påmind var den ekonomiska förvaltningen, där både kommunens utgifts- och in
komststat och bokslut hade en mycket enkel utformning. Hölmön var inte anslu
ten till kommunförbundets konsulentverksamhet/revisionsavdelning, som inne
bar att de förtroendevalda revisorerna svarade för hela revisionen, vilket var 
ovanligt.""

Ett ytterligare uttryck for den låga administrativa kapaciteten var att Holmöns 
kommun ibland avstod från att lämna yttranden över statliga remisser. I andra 
sammanhang lämnades korta yttranden, som vid något tillfälle bestod av en me
ning. Kommunen levde inte heller alltid upp till kommunalagens regler om be- 
redningstvång. Om sådana beslut överklagats hade de blivit upphävda."12 Det 1106 * 1108 * * * 1112

1106 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1968-01 -27, § 5, och 
Protokoll kommunstyrelsen i Holmöns kommun 1971-01-22, § 2.
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"" Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalnämnden, Huvudbok 1925-1973.
1112 Wergenius 1966 s 94f.



förefaller troligt att en utbildad tjänsteman hade upprättat förslag till yttranden 
över remisser samt bevakat att de beslut som togs av fullmäktige var korrekt be
redda.

Slutsatsen är att den låga ekonomiska och administrativa kapaciteten tick ett 
genomslag i den kommunala verksamheten, även om det gjordes hedervärda in
satser av kommunens politiker utifrån rådande omständigheter på Hölmön.

Holmöns kommuns politiska kapacitet var låg. Det var bara vid ett tillfälle 
som en kommunal insats motiverades av att det kunde ha positiva effekter för 
näringslivets och det gällde vägbygget på Ängesön. Denna satsning kunde främst 
vara till nytta för de befintliga näringarna i kommunen, jord- och skogsbruk re
spektive fiske. Den skulle sannolikt inte bidra till ett mer differentierat närings
liv. Därutöver skedde en utredning om att bygga ut campingplatsen vid Bvviken. 
men utredningen kom fram till att det inte var någon lämplig åtgärd.

I övrigt förekom det inga större kommunala insatser för att försöka hejda 
folkminskningen och skapa en mer differentierad näringsstruktur, med större in
slag av industri. Samhällsutvecklingen, som resulterade i färre arbetstillfällen 
inom kommunens huvudnäringar, jord- skogsbruk och fiske, fick till stora delar 
ha sin gång. Det medförde en kraftig befolkningsminskning och den kvarvarande 
befolkningen tick ett allt större inslag av äldre. Dessutom skedde det indragning
ar av den statliga verksamhet som tidigare funnits i kommunen.

Det är även möjligt att kommunens politiker var realistiska nog att inse att 
även med en aktiv kommunal näringspolitik skulle det vara svårt att vända den 
dystra utvecklingen. 1 denna situation är det kanske bättre att inta en mer passiv 
hållning. Rimligen insåg kommunens politiker åtminstone vid mitten av 1960- 
talet att det skulle bli svårt att bestå som egen kommun i ett längre perspektiv.

Vid en sammanvägning av de fyra parametrarna inom Pierres modell för att 
mäta utvecklingen av den kommunala självstyrelsen visar det sig att Holmöns 
kommuns tillkortakommanden att bära upp den kommunala självstyrelsen främst 
fanns inom administrativ och ekonomisk kapacitet samt politisk kapacitet. Den 
socialdemokratiska regeringens argumentering för att snabbt slutföra kommun- 
blocksreformen baserades just på att alla kommuner måste ges en större förmåga 
att lokalt styra samhällsutvecklingen.1" ’

Argumenteringen anknyter till den teoretiska föreställningen om att det var av 
stor vikt att de svenska kommunerna hade en ekonomisk och professionell kapa
citet och handlingskraft. Annars skulle inte kommunen kunna fungera pä ett ra
tionellt sätt och framförallt inte kunna sköta de av staten delegerade uppgifterna 
på ett acceptabelt sätt.1114

Lennart Lundqvists och Ingemar Norrlids modeller för att mäta graden av de
centralisering i relationen mellan stat och kommun har till stora delar en generell 
inriktning och kan bara i begränsad utsträckning användas på fallstudier. Från 
Lundqvists modell berörs variablerna sakområde, styrning och kontroll.1115 Sak- 
områdesvariabeln avser vilka uppgifter som kommunen skulle utföra. Under pe-

"|! Proposition DO: 1113 s 32-40 och Lundkvist 1901 s I47IT.
1,4 Jacobsson 2003 s 1641".

Lundqvist 1972 s 72IT.



rioden 1952-1973 tillfördes Holmöns kommun ansvaret för skolväsendet, som 
överfördes från kyrkan 1955. Det var en i huvudsak neutral åtgärd, som handlade 
om en överföring från ett lokalt organ till ett annat lokalt organ. Polisens förstat
ligande 1965 var däremot en centralisering från kommunen till staten. Det statli
ga inflytandet över den kommunala polisen hade dock varit betydande före 1965. 
Skolväsendets ekonomiska omslutning var klart större än polisväsendets, varför 
den övergripande bilden blir att kommunens uppgifter ökade. Hölmön överläm
nade inte någon uppgift till kommunalförbund. Samarbetet med Sävars kommun 
om ålderdomshem hade kunnat ske i kommunalförbundsform, men ett sådant 
förbund hade medfört en högre grad av centralisering för Holmöns del.

Den statliga styrningen av Holmöns kommun var antagligen mest omfattande 
inom skolväsendet, men även brandförsvaret stod under stark statlig styrning. 
Den statliga styrningen av skolan hade redan på 1800-talet varit betydande ge
nom specialdestinerade statsbidrag. År 1958 utökades statens makt över skolvä
sendet genom tillkomsten av länsskolnämnderna, som utövade inflytande över 
organisation och tjänstetillsättningar.111'’ Statens styrning av brandförsvaret inne
bar att länsstyrelsen måste godkänna kommunens brandordning.

Ett annat område av mer temporär karaktär som hade en lågtgående statlig 
styrning var de uppgifter med totalförsvarsanknytning som kommunen utförde 
under andra världskriget. Det gällde särskilt kristidsnämnden. Slutsatsen blir att 
graden av decentralisering i relationen mellan stat och kommun varierade en hel 
del mellan olika kommunala sektorer. Det förefaller logiskt utifrån Bokholms in
tegrerade modell för den samlade kommunala verksamheten. Lundqvists modell 
ger sålunda inga uppenbara indikationer på att Holmöns relation till statsmakten 
kännetecknades av en långtgående centralisering.

I Norrlids modell kommer framförallt två egenskaper, effektivitet och resurs
autonomi, till användning.1"7 Enligt Norrlid är den mest godtagbara inskränk
ningen av kommunernas beslutsautonomi/effektivitet att medborgarna har rätt att 
överklaga kommunala beslut. Överklaganden var sällsynta på Hölmön. Kraven 
på att statliga organ måste godkänna kommunala beslut genom underställning 
var mest frekvent inom skolan, brandförsvaret och delar av de kommunala total- 
försvarsuppgifterna. Här var graden av centralisering hög. Resursautonomi hand
lar om beskattningsrätten. Decentraliseringsgraden är högst när kommunen själv 
bekostar sin verksamhet med skatteintäkter. En tilltagande grad av centralisering 
inträder när statsbidrag spelar en viktig roll som finansieringskälla. Holmöns 
kommun var starkt beroende av statsbidrag, både generella bidrag till följd av 
svagt skatteunderlag och specialdestinerade till främst skolväsendet. Holmöns 
kommun hade ur det perspektivet en låg grad av decentralisering.

Slutsatsen blir att analysen utifrån Lundqvists och Norrlids modeller visar att 
Holmöns kommun hade en i relation till andra kommuner ovanligt begränsad au
tonomi i relation till staten när det gällde anskaffningen av ekonomiska resurser 
för den kommunala verksamheten. 1 fråga om de övriga variablerna verkar inte 
skillnaderna i förhållande till andra kommuner ha varit så påfallande. 1116 1117

1116 Wångmar 2005 s 163ff.
1117 Norrlid 1983 s 18-26.



Analysen av relationen mellan stat och kommun visar att Holmöns kommun 
främst hade svårigheter på tre punkter: bristande ekonomisk och administrativ 
kapacitet, stor brist på politisk kapacitet samt otillräcklig resursautonomi. Där
emot går det inte att hävda att de statliga organen utövade en onormalt långtgå
ende kontroll av den kommunala verksamheten på Hölmön.

Konflikt och konsensus
Kommunalpolitiken på Hölmön hade en konsensusprägel. Under åren med 
kommunalstämma var det ett fåtal frågor som gick till votering, f rånvaron av 
formell partipolitik under fullmäktigeepoken får ses som ett uttryck för ett stort 
mått av konsensus. Konflikter med politiskt ideologiska förtecken lyste nästan 
helt med sin frånvaro. Konkurrensen vid det femte valet, 1954, stod inte mellan 
riksdagens politiska partier, utan avsåg två lokala grupper, Samlingslistan re
spektive För Holmöns bästa.

Bristen på konkurrens kan ha olika grunder. En tänkbar förklaring är att det 
fanns ett brett folkligt förtroende för de personer som var invalda i fullmäktige 
och för den förda politiken. Kommunalpolitiken på Hölmön hade en slagsida 
mot en borgerlig sparsamhetsinriktad politik och det kan tyckas lite förvånande 
att öbor med socialdemokratiska sympatier inte bröt sig loss från Samlingslistan 
och ställde upp med en socialdemokratisk lista. En sådan partibildning kunde ha 
drivit en välfardsinriktad och expansiv kommunalpolitik med större höjningar av 
utdebiteringen och satsningar på verksamheter som inte var lagstadgade, såsom 
kultur och fritid. Simuleringarna av mandatfördelningen i fullmäktige utifrån hur 
rösterna fördelades i landstingsvalen visar alt socialdemokraterna hade fått mel
lan tre och fem mandat i fullmäktige. Under 1960-talet var Hölmön en av få 
kommuner där inte socialdemokraterna fanns representerade i fullmäktige. Möj
ligen kan makt- och inflytandeaspekter ha spelat in. Det fanns en risk för att de 
socialdemokratiska politikerna hade fått inta en oppositionsroll och förlorat in
flytande. De hade riskerat att bli utestängda från uppdragen som ordförande och 
vice ordförande. Flertalet av de personer som varit ordförande och vice ordfö
rande i de kommunala organen på Hölmön kom att representera borgerliga parti
er i Umeå kommun efter kommunsammanläggningen 1974.

Systemet med enbart en samlingslista bygger i grunden på att det har skett nå
gon typ av förhandling mellan de personer eller grupperingar som är intresserade 
av att delta i kommunalpolitiken. Sådana förhandlingar kan dock leda till flera 
negativa effekter. En av dessa är att valen förlorar i betydelse. Bristen på politis
ka alternativ framhålls som en viktig förklaring till att valen kan få minskad be
tydelse. Ett annat skäl är att det ibland kan vara svårt för väljarna att avgöra vem 
som har huvudansvaret för den förda politiken. På Hölmön var detta enkelt, då 
Samlingslistan hade ett långtgående ansvar för den förda politiken för åren 
1959 1973. Under perioden 1955 -1958 var det samlingsstyre, då grupperingen.



För Holmöns bästa, hade en ordförandepost. Maktdelningen mellan majoriteten 
och minoriteten var mindre än i en del andra kommuner.'118

En annan negativ aspekt av mer ingående förhandlingar är risken för ett elitis- 
tiskt politiskt system. Det är emellertid en grov överdrift att kalla det politiska 
systemet på Hölmön för elitistiskt. Samlingslistan lät nämligen ett stort antal per
soner ha förtroendeuppdrag i styrelser och nämnder, trots att de inte var ledamö
ter av fullmäktige. Ett elitistiskt system kunde ha uppstått om fullmäktigeleda
möterna för egen räkning själva tagit hand om alla kommunala förtroendeupp
drag. Då hade det blivit en makt- och uppdragskoncentration. Alternativt hade 
det skett en reducering av antalet kommunala uppdrag, antingen genom att frivil
ligt inrättade organ avskaffats och/eller att antalet ledamöter i de obligatoriska 
organen skurits ned.

Bristen på politiska alternativ bidrog sannolikt till det låga valdeltagandet vid 
valen till fullmäktige. Det är dock inte hela förklaringen, då deltagandet även var 
lågt vid riksdagsvalen, och särskilt för öns kvinnor. Det främsta tecknet på att 
bristen på politiska alternativ påverkade valdeltagandet i kommunalvalen var att 
landstingsvalen uppvisade ett högre valdeltagande. Även vid det första allmänna 
valet 1970 låg valdeltagandet till kommunfullmäktige lägre än i riksdags- och 
landstingsvalen. Vidare var det kommunala valdeltagandet på Hölmön lågt i jäm
förelse med genomsnittet för landets kommuner.

Den låga konfliktnivån i kommunen kan analyseras utifrån: antalet partier 
som finns invalda i den beslutande församlingen, massmedias förmåga att spegla 
det politiska skeendet i en viss riktning, den ekonomiska utvecklingen samt väl
jarkårens rörlighet.1"9

Flest konflikter i fullmäktige uppstod under den period, 1955-1958, när det 
fanns två olika grupperingar företrädda. Av de 12 voteringar som ägde rum un
der perioden 1955-1973 inföll 7 under åren 1955-1958. Skiljelinjen gick dock 
inte alltid mellan de två grupperingarna. Antalet partier/grupperingar i den be
slutande församlingen torde dock ändå ha betydelse för konfliktnivån. En sam- 
lingslista kan emellertid tänkas vara en heterogen sammansättning av personer, 
som medför att konflikter inte kan uteslutas. Efter kommunsammanläggningen 
1974 visade det sig att personer från Samlingslistan kom att företräda fyra partier 
i Umeå kommun: centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna.

Massmedias bevakning av den kommunala politiken på Hölmön var generellt 
sett mycket knapphändig i de två tidningar som utgavs i Umeå. Det var inte fråga 
om att försöka spegla det politiska skeendet på Hölmön i någon specifik riktning. 
Det andra kommunalforskningsprojektet fann att massmedias bevakning av 
kommunpolitiken utökades efter kommunblocksreformens slutförande. Ett skäl 
var reduceringen av antalet kommuner gjorde det möjligt att ägna större upp
märksamhet åt de kvarvarande kommunerna.1118 * 1120

Den ekonomiska utvecklingen kan uppdelas i två olika sfärer. För det första 
den kommunalekonomiska utvecklingen och för det andra den samhällsekono

1118 Wångmar 2006 s 166.
Sannerstedt 1992 s 40fF.

'120 Strömberg och Westerståhl 1983b s 290.



miska utvecklingen, inklusive privatekonomiska förhållanden. Den kommunal
ekonomiska utvecklingen på Hölmön var i relation till andra kommuner mycket 
blygsam."'1 Det var dock bara under några år i början på 1960-talet som kom
munens ekonomi inte var i balans. Den övergripande ekonomiska utvecklingen 
var inte särskilt gynnsam, men med den starka inriktningen mot stagnerande när
ingar som jordbruk och fiske kunde det ha varit ännu sämre. Den närmast hege
moniska politiska sparsamhetskulturen pä Hölmön bidrog till en låg konfhktnivå 
i kommunalekonomiska frågor.

Väljarkåren uppvisade i kommunalvalen en nästan obefintlig rörlighet från 
1958 års val och framåt. Vetskapen om att väljarkårens stabilitet kan ha bidragit 
till att hålla nere konfliktnivån. Det fanns därför inte något behov av att uppvisa 
politisk oenighet inför valen till fullmäktige. Det kan ha varit en viss fördel om 
det förekom motsättningar mellan Samlingslistans ledamöter. Vid total konsen
sus kan risken för nya partibildningar öka, då det för väljarna framstår som att 
kommunalpolitiken helt saknar pluralism.

Ett visst mått av konflikt i ett samhälle/politiskt system kan vara gynnsamt 
och motverka stagnation och utarmning. Det förefaller inte otänkbart att kon- 
lliktnivån inom Holmöns fullmäktige var så låg att den åtminstone började när
ma sig risken för stagnation och i förlängningen utarmning. Förekomsten av ett 
enpartisystem är knappast någon fördel utifrån detta perspektiv.

En jämförelse med tidigare forskning visar att antalet konflikter i Holmöns 
fullmäktige låg på en något lägre nivå än i andra kommuner. 1 min egen forsk
ning om sex kommuner i Kronobergs län var det ingen som under perioden 
1952-1970 hade sä lå voteringar i absoluta tal som Hölmön. I relation till antalet 
behandlade ärenden fanns det dock kommuner som hade en lägre andel votering
ar än Hölmön. Merparten av voteringarna i Holmöns fullmäktige skedde under 
valperioden 1955-1958. medan referenskommunerna i södra Sverige, inte uppvi
sar en sådan koncentration av konflikterna till en valperiod."”

Den statsvetenskapliga forskningen har visat att konfliktnivån i fullmäktige, 
särskilt i landskommunerna, under 1960-talet var låg. Ears Strömberg fann i sin 
studie 1961 1962 att det i landskommuner i genomsnitt förekom 3,0 voteringar i 
fullmäktige under ett och ett halvt år. Voteringar var mest sällsynta i kommuner 
där ett parti hade egen majoritet. De voteringar som förekom skedde långt ifrån 
alltid utifrån partipolitisk osämja."2’ Situationen på Hölmön är därför förenlig 
med vad Strömberg kom fram till. Lennart Myhlbacks studier skedde i 36 kom
muner under år 1967. Andelen frågor som gick till votering varierade mellan en 
och tre procent."24 Under 1967 förekom ingen votering i fullmäktige på Höl
mön.

På stämman och i fullmäktige på Hölmön togs bara majoritetsbeslut. Det fö
rekom inga minoritetsbordläggningar och proportionella val till kommunala or
gan. vilket lagstiftningen annars möjliggjorde.

";l Fill exempel Sumiin 1990 s 169IT. 
Wångmar 2006 s 195 -221. 
Strömberg 1965 s 524-547.

"~J Myhlback 1969 s 109-116.



Slutsatsen blir att kommunalpolitiken på Hölmön präglades av ett stort mått 
av konsensus. Det stämmer väl överens med den teori som söker förklara balan
sen mellan konflikt och konsensus i ett politiskt system. Det är även i linje med 
den tidigare kommunforskningen. De få konflikter som ändå förekom hade inga 
större ideologiska förtecken. Det var inte några tydliga motsättningar mellan 
långtgående sparsamhet med kommunala medel och en kraftfull utbyggnad av 
verksamheten i syfte att stärka välfärden.

Implementering av nationella beslut
Begreppet implementering avser att ett beslut realiseras, med andra ord verkställs 
i konkreta handlingar."25 Ansvaret för detta verkställande ligger hos förvaltning
en, liksom den första delen i beslutsprocessen."26 Eftersom Holmöns kommun 
saknade tjänstemannaförvaltning hade politikerna ansvaret för att kommunala 
beslut bereddes och genomfördes. Detta var ett utmärkande drag för lekmanna- 
förvaltningen. De basala frågorna vid en implementering, att förstå, kunna och 
vilja, ankom därför på politiker."27

Verkställandet av nationella beslut, till exempel lagar och förordningar, kan 
delas upp i två närliggande delar, dels styrelser och nämnder, dels operativ orga
nisation. En viktig del i analysen blir att finna i vilken utsträckning som Hol
möns kommun lyckades genomföra nyordningar inom utsatt tid. Avsikten är att 
kunna söka besvara min fråga om kommunen lyckades implementera ny natio
nell lagstiftning på att godtagbart sätt.

Under den tid som Hölmön var egen kommun tillkom ett flertal regelverk som 
antingen krävde att kommunen måste tillsätta en separat styrelse/nämnd eller att 
eller låta en annan styrelse/nämnd utföra uppgifterna. Även om det i avsnittet 
ovan om relationen mellan stat och kommun finns flera exempel på att kommu
nen missade att införa nya statliga regelverk tycks den politiska organisationen 
ha fungerat på ett godtagbart sätt. Tillkomsten av nya organ var mest frekvent 
under andra världskriget. I de fall som kommunen hade möjlighet att välja mel
lan separat organ eller att låta annat organ utföra funktionen valdes i flera fall se
parat nämnd.

I två fall infördes separata politiska organ, trots att kommunen ännu hade möj
lighet att låta en annan styrelse/nämnd utföra uppgiften. Det gäller inrättandet av 
nykterhetsnämnden 1944 och byggnadsnämnden 1948. Krav på särskilda nämn
der dröjde till 1955 respektive 1959. Kravet på en särskild nykterhetsnämnd var 
inte absolut. Andra kommuner med låg folkmängd, till exempel Visingsö och 
Gustav Adolfs, saknade separat nykterhetsnämnd.

Den största missen inträffade när kommunen inte direkt insåg att ansvaret för 
skolväsendet skulle överflyttas från den kyrkliga församlingen till den borgerliga 
kommunen från årsskiftet 1954/1955. Vid konsultation av landskommunernas 1125 1126 1127

1125 Premfors 1989 s 120f, l.undquist 1992 s 12ff och Sannerstedt 2003 s 18f.
1126 l.undquist 1992 s 12ff
1127 Vedung 1998 s I80ff.



förbund blev fullmäktiges ledamöter varnade för att de kunde dömas för tjänste
fel om inte misstaget korrigerades snarast. Det råder knappast något tvivel om att 
det var brist på kunskap som förorsakade misstaget. Även nästa brist, byggnads
nämndens sammansättning efter tillkomsten av 1950 års stadga, bör ha berott på 
bristande kunskap hos kommunpolitikerna. Ilär dröjde det till årsskiftet 1963/ 
1964 innan det blev t i I Irättat.

I två fall underlät kommunen att inrätta en särskild föreskriven nämnd. Det 
gällde uttagningsnämnden och hälsovårdsnämnden. Kommunen hade valt en ut- 
tagningsnänind i december 1942, helt enligt regelverket. Därefter skedde inget 
nyval förrän stämman år 1952 beslöt att kommunalnämnden skulle vara hästut- 
tagningsnämnd. För hälsovårdsnämnden var det formellt en bristande implemen
tering. Enligt 1958 års hälsovårdsstadga, som trädde i kraft I960, måste alla 
kommuner ha en särskild hälsovårdsnämnd. I Holmöns kommun valdes ändå 
ingen särskild nämnd, utan kommunalnämnden fortsatte att fungera som hälso
vårdsnämnd fram till att kommunen upphörde 1973. Länsstyrelsen kan inte ha 
varit okunnig om sakförhållandet, men lät det passera. Det finns inte heller nå
gon dokumentation i de kommunala handlingarna som visar på att Holmöns 
kommun sökt och erhållit dispens från kravet på att inrätta särskild hälsovårds
nämnd. Även Gustav Adolfs kommun saknade en särskilt tillsatt hälsovårds
nämnd.

I dessa båda fall är det inte sannolikt att avvikelserna från det statliga regel
verket hängde samman med att kommunens politiker inte kände till vad som 
gällde. Det var inte svårigheter att kunna verkställa beslut till följd av bristande 
ekonomiska och/eller personella resurser. Därmed återstår bara alternativet ovil
ja. Denna förklaring ligger närmast till hands, men det finns också ett ansvar hos 
de statliga tillsynsorganen som inte ingrep. Därför kan det sägas ha funnits en 
inofficiell statlig sanktionering av kommunens handlande.

Holmöns kommuns verkställande av den konkreta verksamheten i samband 
med nya eller förändrade regelverk tycks i Ifertalet fall ha fungerat på ett godtag
bart sätt. I nästan direkt anslutning till att Hölmön blev egen kommun tillkom en 
ny barnavårdslag. Här gjorde kommunen initialt bara minimala insatser och ut
gifterna var närmast försumbara.

Kommunen kunde, med legalt bistånd av landsfiskalen, börja tillämpa 1925 
års polislag inom föreskriven tid. Kommunen blev eget polisdistrikt, vilket var 
en billig lösning och gav en till synes godtagbar servicenivå, även om inte kom
munens fjärdingsman hade någon polisutbildning.

Brandförsvaret och totalförsvarsuppgifterna var exempel på områden där 
Hölmön klarade av att införa av nationella regelverk på ett i stort sett adekvat 
sätt. Det första direkta införandet av ett betydelsefullt nationellt regelverk för 
brandförsvaret var 1944 års brandlag. Här lyckades Hölmön, med statlig assi
stans, att få en brandordning antagen i godtagbar tid. Det uppstod visserligen 
komplikationer när stämman inte följde det upprättade förslaget, men eftersom 
kommunen var ute i god tid hann man korrigera detta. Skälet till att kommunen 
först inte ville ansluta sig till förslaget kan ha berott på otillräckliga ekonomiska 
resurser. Det fanns dock, kommunen ovetande, goda möjligheter att få statsbi
drag till inköp av den utrustning som staten krävde. Även strax före införandet 
av 1962 års brandlag och hrandstadga. framfördes ekonomiska skäl mot att köpa



in fordon, vilket hade föreslagits av Iänsbrandinspektören. Denna gång godtog 
länsstyrelsen att Holmöns kommun inte ansåg sig ha råd med en sådan invester
ing. Kommunen klarade av att genomföra 1962 års regelverk inom föreskriven 
tid, åtminstone i formell mening. Det viktigaste momentet var att fä till stånd den 
utryckningsberedskap som den nya brandordningen krävde.

Att igångsättningen av de kommunala totalförsvarsuppgifterna under andra 
världskriget fungerade väl berodde sannolikt på att staten i hög grad var delaktig 
i denna verksamhet. En annan förklaring kan ha varit att kristidsnänindens ordfö
rande hade ett väl tilltaget årsarvode som underlättade att lägga tillräcklig tid på 
uppdraget. Här kan både termerna förstå och kunna vara gångbara som förklar
ingar till att nyordningen föll väl ut.

Under perioden 1952-1973 kan genomförandet av tre nationella regelverk lyf
tas fram. För det första 1956 års lag om socialhjälp. För den regelrätta socialhjäl
pen fick lagen inte någon större betydelse för Hölmön, då denna verksamhet för
blev blygsam. I samarbete med Sävars kommun organiserade man som lagen fö
reskrev åldringsvård. Att bygga eget ålderdomshem hade sannolikt medfört en 
svår belastning på den kommunala ekonomin. Det är högst tveksamt om kom
munen haft råd utan närmast chockhöjd skatt och en stor ökning av låneskulden. 
Även andra kommuner med låg folkmängd, till exempel S:t Ibb och Hotagen, 
saknade ett eget ålderdomshem. Generellt var det dock mycket fa kommuner 
som efter 1952 inte hade eget ålderdomshem.

För det andra 1950 års riksdagsbeslut om försöksverksamhet med enhetsskola 
och 1962 års beslut om nioårig grundskola. Holmöns kommun beslöt 1963 att in
föra nioårig grundskola. Kommunen dröjde inte med att införa grundskolan så 
länge som det var möjligt (senast 1972). Förlängningen av den obligatoriska 
skolgången påverkade kommunens nettoutgifter avsevärt och bidrog till att utde
biteringen steg betydligt.

För det tredje frågan om obligatorisk hälsovårdsinspektör från 1972 och i an
nat fall dispens. Här dröjde kommunen över ett år med att begära dispens, vilket 
måste ses som en brist. Den hade sannolikt sin grund i att politikerna inte kände 
till att regelverket förändrats. Genomförandet skedde efter att statliga organ gjort 
kommunen uppmärksam på underlåtenheten. Holmöns kommun var inte ensam 
om misstaget, utan det gjordes även i kommuner med högre ekonomisk och ad
ministrativ kapacitet. Kommunen fick den sökta dispensen efter löfte att vid be
hov ta hjälp av Umeå kommun, vilket också skedde.

Slutsatsen blir att Holmöns kommun utifrån sin begränsade ekonomiska och 
administrativa kapacitet lyckades implementera nya nationella regelverk på ett 
godtagbart sätt, både i fråga om den politiska organisationen och den regelrätta 
verksamheten. En viktig orsak till att kommunen lyckades ganska väl var att man 
ofta fann kostandseffektiva lösningar. Den ekonomiska försiktighetsprincipen 
var vägledande. De obligatoriska uppgifterna prioriterades noga, medan frivilliga 
åtaganden, exempelvis inom kultur och fritid, var nästan obefintliga poster i 
budgeten.



Lokal politisk kultur
Så är det dags for frågan om det fanns en särpräglad lokal politisk kultur på 
Hölmön. Holmöns kommun kan sannolikt ses som den kommunalpolitiska arena 
i hela landet som längst fram i tiden bevarade de största inslagen av sccken- 
stämmans förhandlingsinriktade och pragmatiska politiska kultur. Holmen var 
således den sista kommunen i Sverige som införde fullmäktigesystemet, vilket 
skedde till följd av tillkomsten av en ny kommunallag 1955. Alla andra konmu- 
ner med enbart kommunalstämma hade upphört vid indelningsreformen 1952.

I formell mening fanns det stora skillnader mellan 1600-talets sockenstänmor 
och de kommunalstämmor som hölls på Hölmön fram till 1954. Alla vuxm per
soner, män som kvinnor, frånsett någon enstaka omyndig individ, hade ritt att 
fullt ut delta i stämmorna. Det ligger nära till hands att anta att närvaron irre var 
särskilt hög på de stämmor där det inte förekom voteringar. Därför kan det inte 
uteslutas att beslutsfattandet främst sköttes av samma grupp som hade ritt att 
delta i sockenstämman och kommunalstämman före 1919, nämligen Homöns 
hemmansägare. Stämmorna på Hölmön tore 1925 fick dock endast utöva ptrtiell 
självstyrelse, bl.a. om fattigvården.

Systemet med en samlingslista vid valen till Holmöns fullmäktige, son vid 
1954 års val tog 10 av 15 mandat och vid valen 1958 1970 tick alla maidat i 
fullmäktige, innebar att hemmansägarna kunde fortsätta att dominera Homöns 
beslutande församling fram till 1973. Vid 1970 års val titulerades 10 av 17 leda
möter hemmansägare. Ingen av de övriga sju ledamöterna hade en titel son in
nehöll ordet arbetare. Utifrån ett dåtida nationellt klassröstningsperspektv var 
det inget av yrkena som självklart kunde hänföras till socialdemokraternas tradi
tionella väljarbas. Det som gör att situationen i Norrland något avvek från ivriga 
Sverige var inslaget av hemmansägare invalda for socialdemokraterna i konniu- 
nerna och i riksdagen."28 Av de 17 ledamöterna i Holmöns sista fullmäktige var 
det bara en som fick kommunala uppdrag för socialdemokraterna i Umei från 
1974. Intervjun med den sista kommunstyrelseordföranden indikerar att aitalet 
fullmäktigeledamöter med socialdemokratiska sympatier sannolikt på sir höjd 
var fyra."29 Det betyder att Samlingslistan inte missgynnade borgerligheten

Ordningen med en samlingslista kan uppfattas som ett sätt att inkorporer so
cialdemokratin i en gruppering där borgerligheten dominerade. Kommunena S:t 
Ibb och I lotagen hade ett partisystem med borgerlig samlingslista, medan srcial- 
demokraterna agerade på egen hand. Socialdemokraterna hade ett klart sttrkare 
väljarstöd i S:t Ibb och Hotagen än på Hölmön. 1 tidigare forskning har Peter 
Aronsson framhållit att storkommunreformen var en viktig förklaring til att 
samlingslistorna försvann i kommunerna från 1952.11,0

Att hemmansägarna fortsatte att åtminstone kvantitativt dominera komminens 
högsta beslutande arena kan innebära att sockenstämmans politiska kultur evde 1

1 Svensk kommunalförvaltning. l am kommunala förtroendemän och tjänstemän. Väslenoltens 
och Norrbottens Uin 1957. Styresmän i Norrland, lära kommunala förtroendemän Del Vä.stirnorr- 
land.s län 1957 och Norberg. Tjemeld och Asker, band 5. 1992 

1 Interv ju med Curt Lindkvist 2008-07-10.
" Aronsson 2001 s 46,



kvar i ovanligt stor utsträckning på Hölmön. Resonemanget haltar dock något ef
tersom Hölmön inte hade någon egen sockenstämma på 1600-talet, utan fick sin 
partiella självstyrelse först 1802. Åtminstone fram till 1974 fanns det kvar ett få
tal svenska kommuner där jordbruket dominerade med eftertryck. En viktig 
skillnad mellan dessa agrara kommuner och Hölmön var det socialdemokratiska 
partiets representation i fullmäktige. Därför fanns det åtminstone en formell möj
lighet att bedriva politik i opposition mot den borgerliga majoriteten. Min forsk
ning, med exempel från Kronobergs län, visar att den socialdemokratiska opposi
tionspolitiken i vissa kommuner kunde vara profillös och i mindre bra harmoni 
med den politik som socialdemokraterna stod för på nationell nivå." ’1

Att Holmöns kommun genomgående hade en renodlad lekmannaförvaltning 
var sannolikt inte betydelselöst för den lokala politiska kulturen. Drag från sock
enstämmornas politiska kultur kan därför ha haft större förutsättningar att bestå. 
Kjell Östberg har i sin forskning lyft fram lekmannaförvaltningen i de svenska 
kommunerna som en viktig del i den svenska modellen i lokal tappning. En an
nan del var samlingsstyret om fördelningen av uppdragen som ordförande i 
kommunala styrelser och nämnder.1131 1132

Förekomsten av en samlingslista på Hölmön och de fåtaliga voteringarna på 
stämman och senare i fullmäktige kan ses som en politisk samförståndskultur. 
Inom statsvetenskapen anses inslaget av polarisering i ett specifikt politiskt sy
stem som viktigt för att förklara balansen mellan samförstånd och konfrontation. 
Den största polariseringen uppstår i allmänhet när det finns två stora partier i den 
beslutande församlingen och där dessa båda partier står relativt långt ifrån var
andra sakpolitiskt och ideologiskt. Att så inte var fallet i Holmöns kommun är 
uppenbart.

I det etnologiska perspektivet finns föreställningen att politiker och politiska 
partier i kommunerna ofta har en ambition att anstränga sig för att inför väljarna, 
särskilt i anslutning till valen, ge sken av att det finns tydliga konflikter mellan 
partierna och att motsättningarna kan förklaras utifrån olika ideologiska utgångs
punkter. I praktiken utmärks politiken i många fall av pragmatism och kompro
misser över parti-/blockgränser. Genom förekomsten av Samlingslistan vid valet 
till fullmäktige på Hölmön fanns det inte något behov av att inför valen försöka 
ge sken av att det skulle finnas tydliga motsättningar. En svensk kommunalpoli
tisk kultur anses inom etnologin vara att politiker förväntas uppträda med respekt 
och hövlighet gentemot sina politiska motståndare och att saklighet i debatten 
måste iakttas. Det finns inget i det skriftliga källmaterialet som tyder på att poli
tikerna på Hölmön inte skulle ha levt upp till dessa normer.

Slutsatsen är att det fanns en något särpräglad lokal/kommunal politisk kultur 
på Hölmön. Denna utmärktes främst av ett långtgående samförstånd som inte 
minst manifesterades av systemet med en gemensam samlingslista. Holmöns 
kommun var den sista kommunen i landet som använde sig av detta förfarande. 
Ett annat särdrag för den lokala politiska kulturen, som inte var fullt lika unikt

1131 Wångmar 2006 s 202-213 och 2661T. De båda aktuella landskommunerna i Kronobergs län var 
Linneryd och Älmeboda.

11,2 Östberg 1996 s 253f.



som samlingslistan, var att kommunens hemmansägare kunde ha kvar ett så stort 
inflytande över kommunalpolitiken. Merparten av landets kommuner var samti
digt mitt inne i industrisamhället och hade i vissa fall passerat höjdpunkten i 
denna epok. Hemmansägarnas bibehållna inflytande på Hölmön innebar att man 
kan anta att den lokalpolitiska kulturen hade kvar rester kvar från den anda som 
hade sitt ursprung i 1600-talets sockenstämmor. Härtill skall läggas att kommu
nen ända fram till 1973 hade lekmannaförvaltning, vilket bör ha bidragit till att 
konservera delar av den urgamla lokalpolitiska kulturen.

Lokal praxis
Fram till början av 1960-talet skulle vissa yrkeskategorier, och minst en kvinna 
ingå i de kommunala organen för socialvårdsuppgifter. När kraven i regelverken 
togs bort valde Holmöns kommun ändå att utse en kvinnlig ledamot i de organ 
som tidigare hade haft formellt krav på kvinnlig närvaro. Här utvecklades en lo
kal praxis att välja in kvinnor i dessa organ under den tid som Hölmön förblev 
egen kommun. Även de övriga kommunerna i Västerbottens län och kommuner 
med låg folkmängd hade en sådan praxis. Det tycks inte längre ha behövts någon 
lagreglering för att garantera kvinnlig närvaro i de organ som ansvarade för soci
al vårdsuppgifterna.

Fram till I960 krävde lagstiftningen att både präst och lärare fanns represente
rade i barnavårdsnämnden. Holmöns kommun fortsatte med denna ordning även 
efter I960. Under perioden I960 1966 upprätthölls det helt och hållet. För peri
oden 1966-1973 fanns bara läraren/kyrkliga tjänstebiträdet kvar. Lärarinnan av
gick med pension 1966. men satt kvar som ordförande i nämnden. Kommunen 
lyckades således behålla praxisen med en lärare och prästerlig närvaro i barna
vårdsnämnden

l ör ordförandeposterna fanns det inte några särskilda regler, med undantag 
för hästuttagningsnämnden/uttagningsnämnden, men där var även ledamöter och 
suppleanter tvungna ha att vissa bestämda förkunskaper. Praxis vid fördelning av 
ordförandeposter på Hölmön begränsades till barnavårdsnämnden. Under hu
vuddelen av tiden som Hölmön var egen kommun, 37 av 49 år, var en kvinnlig 
lärare/före detta kvinnlig lärare ordförande. Detta skulle kunna ses som en lokal 
praxis, även om följden inte var obruten. Under de resterande 12 åren fanns det 
delvis samma praxis genom att ordförandeposten tillföll en befattningshavare 
som var invald i nämnden enligt krav i lag, församlingens präst, Algol Kyhlberg. 
Denne var ordförande under två perioder, och däremellan var en hemmansägare 
ordförande. Prästens ordförandeskap vittnar om en praxis att till ordförande utse 
någon av de personer som genom sin profession var invald i nämnden. Invalet 
som ledamot skedde först med lagstöd och från I960 enligt praxis.

Det fanns som tidigare nämnts två exempel på lokal praxis som formellt sett 
stod i strid med de rådande regelverken. För det första lät kommunen under tids
perioden 1952 1973 kommunalnämnden/kommunstyrelsen vara hästuttagnings- 
nämnd/uttagningsnämnd. Regelverken krävde att nämndens ledamöter och sup



pleanter hade ingående kunskaper om beståndet av hästar och traktorer och sena
re enbart hästar inom kommunen." ” Flertalet ledamöter och suppleanter i kom
munalnämndens/kommunstyrelsen torde i egenskap av hemmansägare ha upp
fyllt dessa krav.

För det andra valdes inte någon separat hälsovårdsnämnd, trots att regelverket 
krävde detta från 1960. Istället fungerade kommunalnämnden/kommunsfyrelsen 
som hälsovårdsnämnd. Birgitta Ericsson har framhållit att det främst i äldre tid 
tillämpades en lokal praxis som stod i strid med nationella regelverk.1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 De 
båda exemplen från Hölmön visar att en lokal kommunal praxis i strid med na
tionella regelverk kunde förekomma fram i modern tid. Detta är ett resultat av 
klart intresse.

En inte helt ovanlig lokal praxis var att präster valdes till ordförande i folk- 
skolesfyrelsen och senare skolstyrelsen fram till kommunblocksreformens slutfö
rande."" På Hölmön bröts denna praxis redan 1940 då kyrkan fortfarande var 
huvudman för skolväsendet, på grund av att komminister Kyhlberg blev sjuk
skriven."’6 Algot Kyhlbergs återkommande sjukdomsperioder kan ha haft bety
delse för att han inte på nytt valdes till ordförande i skolrådet." 7 Inte heller 
Kyhlbergs efterträdare i ämbetet blev valda till ordförande, vilket kan ha berott 
på att prästtjänsten kombinerades med tjänsten som folkskollärare."38 Utifrån 
risken för jäv ansågs det kanske inte helt lämpligt att återgå till att ha en klerikal 
ordförande. Karriärerna för de båda efterföljarna på prästtjänsten, Sigfrid Landin 
och Stig Marklund, tyder på att de sannolikt var mer drivande personer än Kyhl
berg."’6 Inom kommunalpolitiken var det dock läraren och tjänstebiträdet Curt 
Lindkvist som gjorde de största insatserna. Även han gjorde senare en kyrklig 
karriär."4"

År 1952 hade en präst suttit som ordförande i nio folkskolestyrelser/skolråd i 
Västerbottens län. Senare skedde det dock en successiv minskning av prästerliga 
ordförande och 1971 fanns det inte någon kommun i länet med en klerikal skol
styrelseordförande. Samma utveckling genomgick barnavårdsnämnderna, där det 
1952 fanns åtta präster som ordförande och nio som vice ordförande. År 1966 
var det fem barnavårdsnämnder som hade prästerlig ordförande, för att fem år

1133 SFS 1953:673 och SFS 1963:110.
1134 Ericsson 1986 s 43.
1135 Wängmar 2006 s 271 f och Carlquist (Samuelsson), band 13 A, 2006 s 526.
1136 Umeå stadsarkiv: Protokoll skolrådet i Holmöns församling 1940-01-03, §§ 1-3, och 1940-12- 

15,§6.
1137 Umeå stadsarkiv: Protokoll skolrådet i Holmöns församling 1940-1948 och Luleå stift 1904- 

1981. Församlingar och prästerskap 1982 s 353.
1138 Den mångårige ordföranden i skolrådet/folkskolestyrelsen/skolstyrelsen, Rune Lundberg, viil 

inte utesluta att kombinationstjänsten präst/lärare gjorde det olämpligt att befattningshavaren också 
var ordförande i det politiska organet och i så fall blev sin egen arbetsgivare. Intervju med Rune 
Lundberg 2008-08-10.

1139 Luleå stift 1904-1981. Församlingar och prästerskap 1982 s 356 och Matrikel för Svenska 
kyrkan 1989 s 178 och 252. Sigfrid Landin blev till sist kyrkoherde i Kirsebergs församling i Lunds 
stift. Marklunds sista tjänst innan pensioneringen var som kyrkoherde i Bjurholms församling i Lu
leå stift.

1,40 Luleå stift 1904-1981. Församlingar och prästerskap 1982 s 375 och Matrikel för Svenska 
kyrkan 1989 s 252. Lindkvist blev slutligen kyrkoherde i Umeå landsförsamling i Luleå stift.



senare helt ha upphört. Vi den sistnämnda tidpunkten var en präst ordförande i 
sociala centralnämnden, dock på ett tydligt partimandat."41

Praxisbegreppet kan även användas vid studier av bl.a. utskänkningsärenden 
och bidrag till föreningar, organisationer och studerande. IJtskänkningsärendena 
i Holmöns kommun hanterades enligt en praxis som bestod under 25 år, från 
1941 till 1967. Den gick ut på att bevilja tillstånd för utskänkning av pilsner som 
måltidsdryck pa öns pensionat. Däremot fick handlarna avslag på ansökningar 
om tillstånd att sälja öl för avhämtning. År 1967 gavs det tillstånd för utskänk
ning av vin. sprit och starköl på pensionatet. Därefter började fullmäktige att ut
veckla och tillämpa en ny praxis som innebar att säga nej till nya ansökningar 
från pensionatets ägare om ytterligare utökning av rättigheterna. Avslag skedde 
vid tre tillfällen under perioden 1969-1973.

Kommunens praxis gällande bidragsansökningar var inte fullt lika tydlig som 
i fråga om utskänkningstillstånden. Ansökningar om bidrag började komma in 
under 1930-talet. Under lång tid var man mycket restriktiv med att bevilja sådana 
bidrag. Sedermera skedde en viss uppmjukning, men samtidigt fanns det en prax
is om att lämna bidrag med mycket små belopp. En organisation som tog emot 
något större bidrag från Holmöns kommun var sjöräddningssällskapet. Det är 
föga förvånande med tanke på att en del av kommuninvånarna var fiskare och 
befann sig på havet. En bidragsform gällde stipendier till ungdomar som gick ut
bildningar vid folkhögskolor och likartade utbildningsanstalter. Här växte det 
fram en praxis om att i princip bevilja dessa stipendier och att regelmässigt ge 
100 kronor, vilken pågick mellan 1954 och 1967.

Slutsatsen blir att den fanns en lokal kommunal praxis för vissa delar av för
delningen av förtroendeuppdragen, med kopplingar till de nationella regelverken. 
Fullmäktige fortsatte att invälja kvinnor i organ där det tidigare funnits kvinnlig 
representation enligt lag. Samma sak gällde för invalet av präst och lärare i bar
navårdsnämnden. Till ordförandeposten i barnavårdsnämnden hade kommunen 
en nästan konsekvent praxis att välja en av de personer som utifrån sitt yrke var 
invald i nämnden, först med lagstöd och senare enligt lokal praxis. I två fall fö
rekom det en organisatorisk praxis som inte var förenlig med lagstiftningen, men 
där statliga organ inte ingrep. Det går även att se en kommunal praxis vid beslut 
om utskänkningstiIIsland och vid bidragsgivning till föreningar/organisationer 
samt vid utdelning av stipendier till studerande. Kjell Östbergs studier av lokal 
praxis sker enbart gällande sakfrågor och inte i fråga om valen till olika upp
drag."12

" Länsstyrelsen I Västerbottens län. arkivet. IJineä. Västerbottens läns Allmänna Kungörelser, 
I.andskansliet, clcn 22 mars 1052. N:r 33. förteckning over kommunala m.fl befattningshavare och 
Sveriges kommunkalender 1966 och 1971.
' Östberg 1000 s 10411'och 2001'



Lokal identitet
En fråga av särskilt intresse är om det fanns en särpräglad lokal identitet eller om 
det var den geografiska belägenheten eller farhågor tor en sämre kommunal ser
vice som bidrog till att en kommunsammanläggning på frivillig väg inte kom till 
stånd på ett tidigare stadium?

Begreppet lokal identitet kan ses som en anknytning till det egna kvarteret, 
den egna byn, församlingen eller trakten. Det gäller områden som är mindre än 
en region. Den lokala identiteten har nära koppling till hembygdskänsla och har 
en förankring i en tillhörighetskänsla. Människorna känner sin omgivning väl 
och kan identifiera sig själva och den egna rollen i omgivningen.114'

Att Holmöns kapellförsamling uppgraderades till annexförsamling och egen 
landskommun 1923 respektive 1925 hade att göra med en nationell översyn i 
syfte att avveckla alla kapellförsamlingar genom att antingen ombilda dem till 
fullvärdiga annexförsamlingar eller upplösa dem helt och möjligen göra dem till 
särskilda kyrkobokföringsditrikt. Holmöns kapellförsamling hade inget emot att 
bli annexförsamling och landskommun, men det är fel att påstå att det fanns nå
got starkt engagemang för nyordningen. Det går därför inte att hävda att den 
kommunala självständigheten uppnåddes tack vare att det fanns en stark lokal 
identitet hos öborna som drivkraft.

Under processen som ledde fram genomförandet av 1952 års kommunala in- 
delningsrefonn fick Holmöns kommun lämna två yttranden i principfrågor. För 
det första om socialvårdskommitténs förslag år 1943 om socialvårdskommuner 
och för det andra över kommunindelningskommitténs förslag år 1945 om stor
kommuner på minst 2000 invånare. Holmöns kommun lämnade yttranden som 
främst avsåg kommunens egen situation, medan de principiella frågorna fick ett 
begränsat utrymme. Holmöns kommun betonande sin situation som ö-kommun 
med tillhörande kommunikationssvårigheter med fastlandet. Särskilt viktig var 
den isolering som drabbade kommunen vintertid. Under sådana perioder skulle 
det bli nödvändigt för ön att sköta socialvården lokalt, varför ett införande av so- 
cialvårdskommuner inte skulle fungera för Holmöns del.

I yttrandet över indelningskommitténs förslag utvecklades kommunens isole
rade läge. Där framhölls att redan under tiden som kapellförsamling hade fattig
vård, skolväsende och kyrkliga frågor till stor del skötts separat i relation till Sä- 
var. Vid en sammanläggning skulle det bli problem för personer bosatta på Höl
mön att delta i kommunala sammanträden på fastlandet under de perioder med 
risk för temporär isolering.

Utifrån begreppet lokal identitet var det en mening i kommunalnämndens pro
tokoll som hade intresse: ”Frågan diskuterades varvid framhölls det svåra i att 
sammanslå Flolmön med fastlandskommunerna med tanke på vårt isolerade läge 
samt våra i många delar skilda intressen”."44 I det separata yttrandet skrev man: 
"Om Hölmön skulle sammanföras med en större fastlandskommun så kunde des- 1143 1144

1143 Salomonsson 1994 s 103f.
1144 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Holmöns landskommun 1945-11-25, § 1.



sa omständigheter inverka till att Holmöns intressen bliva eftersatta i synnerhet 
som vi i mycket hava helt andra intressen”.1145

Skilda intressen skulle kunna syfta på näringsstrukturen, som kan vara en 
grund för konstruktionen av den lokala identiteten. Andra faktorer som kan ha 
betydelse i sammanhanget är formerna för att organisera produktionen, den fy
siska miljön samt kulturella traditioner.1146 Om Hölmön jämförs med Sävars 
kommun på fastlandet fanns det likheter i fråga om näringsstrukturen, men ändå 
en viss skillnad till följd av att Ilsket spelade en viktigare roll på Hölmön. Dess
utom hade Sävar tätt en viss industriell verksamhet. Organiseringen av produk
tionen kan ha skilt sig något genom att småskaligheten var mer utpräglad på 
Hölmön. Det går även att peka på skillnader i den fysiska miljön, där Sävar vis
serligen var en kustkommun, men bestod även av områden som låg förhållande
vis långt in i landet och gränsade till inlandskommuner som Burträsk och Deger- 
fors.1147

När det gäller kulturella traditioner är det tänkbart att se det starka religiösa 
engagemanget på Hölmön, inte minst de så kallade byabönema, som kulturella 
särtraditioner som kunde ha betydelse för konstruktionen av den lokala identite
ten. Det finns därför skäl som talar för att det kunde finnas en egen lokal identitet 
på Hölmön som dolde sig bakom uttrycket skilda intressen. En sådan tolkning är 
dock inte given. I de teoretiska utgångspunkterna ovan berörs den till begreppet 
lokal identitet snarlika termen lokal identifikation. Enligt en studie på Island 
hade de befolkningsmässigt minsta kommunerna den starkaste lokala identifika
tionen. 11 lx Eftersom Hölmön till och med 1951 varden minsta kommunen i övre 
Norrland och från 1952 var landets minsta kommun är det inte otänkbart att den 
lokala identifikationen var ganska stark, men det finns inga tydliga belägg för 
detta.

Vid de olika stegen i kommunblocksreformen lämnade Holmöns fullmäktige 
mycket korta yttranden, som inte tog upp några bakomliggande motiv till varför 
kommunen tog ställning i en viss riktning. Inget av yttrandena innebar dock att 
man tog avstånd från tanken på en indelning i kommunblock och en framtida 
kommunsammanläggning. Det enda direkt negativa uttalandet kom 1969 när 
fullmäktige tog avstånd från tvångslagstiftning för att slutföra reformen, men det 
gjorde å andra sidan nästan hälften av landets kommuner. Kommunens positiva 
inställning till indelningen i kommunblock var i linje med vad Brantgärde fann i 
sin forskning om blockindelningen i hela landet. Den visade att kommuner som 
antingen hade en mycket låg andel eller mycket hög andel av blockets folk
mängd i stor utsträckning tillstyrkte länsstyrelsens förslag till ny kommunal in
delning. "4<)

Umca stadsarkiv: Holmöns kommun. Kommunalnämnden Bilagor 1932-1970, Kommunstyr- 
elsen Bilagor 1971-1973. Skrivelse till l änsstyrelsen i Västerbottens län. Umeå. daterad 1945-11- 
27.

" Jonsson 1998 s 27-33.
1147 Svensk kommunal förvaltning, låra kommunala förtroendemän och tjänstemän. Västerbottens 
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I 1963 års yttrande över förslaget till kommunblocksindelning fanns det en li
ten passus som kunde ha något med lokal identitet att göra: "Men vid höll sitt ti
digare framförda önskemål om att Holmöns kommun far ingå i Umeå stad".115'1 
Det kan man tolka som att Holmöns kommun inte var intresserad av någon 
sammanläggning med Sävar före en sammanläggning av hela blocket. Samtidigt 
kan det tyda på att Holmöns kommun istället kunde tänka sig ett samgående med 
Umeå stad innan hela blocket gick samman. Det fanns i alla fall inget tvivel på 
att Holmöns kommun ville ingå i Umeå kommunblock.

Intervjun med den siste kommunstyrelseordföranden på Hölmön ger intres
santa upplysningar i denna fråga. Han menade att det sågs som en otillräcklig 
halvmesyr att bara gå ihop med Sävar och att det därför var lika bra att vänta på 
sammanläggningen av hela Umeå kommunblock. Det ansågs kanske mer nesligt 
att uppslukas av en så liten kommun som Sävar och i så fall kan det röra sig om 
lokal identitet. Kommunikationerna mellan Hölmön och fastlandet var däremot 
inte länge något hinder för en sammanläggning. I fråga om den kommunala ser
vicen insåg Holmöns politiker att denna skulle försämras efter sammanläggning
en. De var även tillräckligt realistiska för att inse att det på sikt inte var möjligt 
för Hölmön att bestå som egen kommun."51 Ett parallellfall till Hölmön är att 
Visingsö kommun varken ville bilda kommunblock med Gränna stad eller göra 
en partiell sammanläggning med Gränna innan det var dags för total samman
läggningen av hela Jönköpings kommunblock år 1971.

Slutsatsen blir att svårigheterna att upprätthålla goda kommunikationer med 
fastlandet var den klart viktigaste förklaringen till att Hölmön fick förbli egen 
kommun när storkommunreformen var aktuell på 1940-talet. Den lokala identite
ten kan ha spelat en viss roll, men den kan inte jämföras med kommunikationer
na. Vid tiden för kommunblocksreformen hade Holmöns kommunikationer med 
fastlandet förbättrats så mycket att de inte var något avgörande hinder för en 
sammanläggning. Det viktigaste skälet till att Holmöns kommun fanns kvar fram 
till sammanläggningen med Umeå 1974 var att öns politiker inte ville genomföra 
en partiell sammanläggning med Sävars kommun, vilken bara skulle bli en etapp 
på vägen mot sammanläggningen av hela blocket. Motståndet mot Sävar kan ha 
varit ett tecken på lokal identitet.

Genus och makt
Isärhållandet mellan manligt och kvinnligt inom kommunalpolitiken fick en tyd
lig vägledning när riksdagen vid beslut om ny lagar för vissa kommunala an
svarsområden angav att de politiska organen skulle innehålla en kvinna. Lagarna 
avsåg fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden och in
fördes 1918-1931. Vid tillkomsten av en ny civilförsvarslag 1944 angavs det att 
en särskild civilförsvarsnämnd måste ha minst en kvinnlig ledamot. Nämnden 
var dock bara obligatorisk för kommuner med över 3000 invånare. Om annan 1150 1151

1150 Umeå stadsarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Holmöns landskommun 1963-03-02, § 5.
1151 Intervju med Curt Lindkvist 2008-07-09.



kommunal nämnd, exempelvis kommunens styrelse, var civilförsvarsnämnd - 
fanns det inget krav på att en kvinna måste ingå."5'’ Denna ordning var inte helt 
konsekvent. Det hade varit intressant om det även funnits krav på en kvinnlig le
damot i städers drätselkammare och köpingars och landskommuners kommunal
nämnd om dessa var civilförsvarsnämnd. En möjlig effekt kunde ha blivit att fler 
kommuner inrättade en särskild civilförsvarsnämnd istället för att behöva välja 
en kvinna till ledamot i kommunens styrelse.

Under en läng period hade Holmöns kommun bara kvinnliga politiker i de or
gan där lagarna krävde detta, med undantag för 1927 då det fanns en särskild 
hälsovårdsnämnd med en kvinnlig ledamot. Åren 1925-1943 inskränktes den 
kvinnliga representationen till fattigvårdsstyreisen och barnavårdsnämnden. Från 
1944 inrättade Hölmön nykterhetsnämnd och civilförsvarsnämnd. Därmed till
kom det ytterligare två kommunala organ som måste ha minst en kvinnlig leda
mot. Vid samma tillfälle gick kommunalstämman ett steg längre genom att välja 
in ytterligare en kvinnlig ledamot i barnavårdsnämnden. Under mandatperioden 
1948-1951 tillkom ett nytt organ, en luishålIsnämnd. Hushållsnämnden fanns 
under 20 år och bestod enbart av kvinnliga ledamöter och suppleanter. År 1955 
inrättades en folkskolestyrelse i anslutning till att kommunen övertog ansvaret 
for skolväsendet från kyrkan. I denna ingick kvinnliga ledamöter. Redan i skol
rådet hade det funnits kvinnliga ledamöter utan att lagstiftningen krävde det. 
Åren 1948-1951 hade en kvinna även varit rådets ordförande."5' Samtidigt med 
folkskolestyrelsen tillkom fullmäktige, där det under samtliga fem valperioder 
fanns en kvinnlig ledamot.

Efter inordnandet av folkskolestyrelsen i kommunens organisation tillkom 
bara ett organ som en kvinna fick ta plats i, som suppleant i den för Sävar och 
Hölmön gemensamma försäkringsnämnden. Det förefaller inte långsökt att se 
försäkringsnämnden som en delvis kvinnlig sfär. Därefter tillkom inga nya organ 
där kvinnor invaldes. Det betyder att isärhållandet mellan könen i de kommunala 
styrelserna och nämnderna förblev mycket tydligt fram till 1973.

Bland kommunerna i Västerbottens län invaldes det för valperioden 1968— 
1970 bara ett fåtal kvinnliga ledamöter i drätselkammaren/kommunalnämnden, 
byggnadsnämnden och fritidsnämnden. Hemhjälpsnämnden var det organ bland 
kommunerna i Västerbottens län som 1952 och 1956 hade högst andel kvinnliga 
ordförande och den näst högsta andelen fanns i barnavårdsnämnden. A\ intresse 
är att vissa hemhjälpsnämnder hade män som ordförande. Det visar på den ojäm
lika maktrelationen mellan män och kvinnor på den kommunalpolitiska arenan, 
där männen hade tillträde till de kvinnliga sfärerna, medan kvinnorna nästan helt 
saknade tillträde till männens sfärer. Det är emellertid tänkbart att inga eller 
mycket lä män invaldes i hushållsnämnderna, men det kräver en genomgång av 
alla fullmäktigeprotokoll i Västerbottens län under 20 år.

Åven i övriga kommuner med låg folkmängd var isärhållandet mellan manliga 
och kvinnliga sfärer tydligt. I Visingsö kommun fanns det under åren 1968-1970 
kvinnliga inbrytningar i några manliga sfärer. Samma sak gällde för 1 lotagens
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kommun åren 1964-1967. 1 S:t Ibbs kommun under perioden 1956-1958 och i 
Gustav Adolfs kommun under perioden 1971-1973 var de kvinnliga inbrytning
arna i manliga sfärer tämligen små. Isärhållandet mellan könen i Holmöns kom
munalpolitik var således inget unikt. Enda skillnaden var att det inte fanns något 
som helst överskridande av gränsen mellan typiskt manligt och typiskt kvinnligt.

Den tydliga uppdelningen mellan manligt och kvinnligt i kommunalpolitiken 
var självklart viktigt ur ett makt- och inflytandeperspektiv i Holmöns kommun. 
Av särskild vikt var avsaknaden av kvinnliga ledamöter och suppleanter i kom
munalnämnden. Även den mycket låga andelen kvinnliga ledamöter i fullmäkti
ge spelade in genom att det var fullmäktige som valde kommunala styrelser och 
nämnder.

Förklaringen till det tydliga isärhållandet mellan manligt och kvinnligt på 
Hölmön bör finnas i en patriarkal och traditionell struktur som tog sig uttryck i 
ett mycket lågt kvinnligt valdeltagande, åtminstone fram till slutet av 1950-talet, 
en låg kvinnlig förvärvsfrekvens långt fram i tiden, som medförde att kvinnorna 
hade låga inkomster, samt det starka kyrkliga engagemanget på ön. Dessa fakto
rer är i linje med vad Jessika Wide anger som förklaring till låg kvinnlig repre
sentation i direktvalda organ på nationell och kommunal nivå. Det är inte svårt 
att inplacera Hölmön i den typ av politiskt system som Wide benämner traditio
nell struktur. Av särskilt intresse är Wides slutsats om att samlingslistor tydligt 
missgynnade kvinnliga kandidater vid val till fullmäktige.1154 1155 * 1157

Mina resultat om isärhållandet mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga 
sfärer är i huvudsak i linje med vad den tidigare historiska forskningen, främst 
utförd av Kjell Östberg och Gunnela Björk, har kommit fram till. Östberg fram
håller att det fanns en viss kvinnlig representation i pensionsnämnderna, vilket 
inte förekom på Holmöns. Han lyfter också fram den låga andelen kvinnor som 
invaldes i drätselkammaren/kommunalnämnden.1

Björks forskning avser främst Örebro stad och går fram till år 1950. I Örebro 
var andelen kvinnliga politiker klart högre än på Hölmön, men det var i linje med 
den generella bilden i landet, där städerna hade ett större inslag av kvinnliga po
litiker än köpingar och landskommuner. Den högre kvinnliga representationen i 
Örebro tog sig för det första uttryck i att det fanns flera kvinnliga ledamöter i de 
organ, på det sociala området, där lagarna krävde minst en kvinnlig ledamot. För 
det andra invaldes kvinnor i organ som antingen inte fanns inrättade på Hölmön 
eller där det aldrig invaldes någon kvinna på Hölmön."56

Även Sven Sundins avhandling visar att Boo landskommun hade ett antal 
kommunala organ som aldrig inrättades separat i Holmöns kommun. Till skillnad 
från Gunnela Björk berör Sundin endast den kvinnliga representationen i tämli
gen begränsad utsträckning, främst i anknytning till ny lagstiftning på det sociala 
området som föreskrev minst en kvinnlig ledamot i respektive organ.1"

1154 Wide 2006 s 22^t2, 223-244 och 279-293.
1155 Östberg 1996 s 226f och Östberg 1997 s 68ff.
"5'’ Björk 1999.
1157 Sundin 1990 s 120-125.



Den viktigaste skillnaden mellan min forskning och den tidigare forskningen 
av Östberg och Björk är att mina studier går längre fram i tiden. Mina resultat vi
sar att isärhållandet mellan manligt och kvinnligt i kommunalpolitiken fanns 
kvar i vissa kommuner in på 1970-talet. Studien av kvinnorepresentationen i 
Sorsele kommun 1974-1976 tyder på att en förändring sannolikt även var på 
gång i mindre kommuner. Av Björn Tropps avhandling framgår det att Munkfors 
kommun, som var en av landets mindre kommuner till folkmängden, 1980 hade 
börjat få en bättre kvinnlig representation i styrelser och nämnder.1158

Statsvetaren Anne Philips teori om närvarons politik understryker framförallt 
att det har bety delse vilka som deltar och fattar de politiska besluten. En frånvaro 
av kvinnliga politiker utgör ett demokratiskt underskott i en politisk organisation 
och kan förklara varför vissa frågor aldrig kominer upp pä den politiska dagord
ningen.115'’ Denna teori kan appliceras på den kommunala arenan på Hölmön, 
framförallt fullmäktige och kommunalnämnden/kommunstyrelsen. I fullmäktige 
fanns det en kvinna av totalt 15 och slutligen 17 ledamöter. Utifrån Philips teser 
skulle det vara möjligt att den enda kvinnan var i en sådan hopplös minoritet att 
hon inte ens försökte utöva något inflytande över den förda politiken. Fullmäkti
ges protokoll visar att den kvinnliga ledamoten vid ett tillfälle kunde driva ige
nom ett förslag, men i en fråga av marginell betydelse.

Frågan om hon hade något informellt politiskt inflytande är svårare att svara 
på. Ein möjlig väg till inflytande fram till år 1962 var via hennes bror som var 
kommunalnämndens ordförande. På samma sätt skulle det kunna vara möjligt att 
den kvinnliga ordföranden i barnavårdsnämnden kunde utöva inflytande via sin 
man som var ledamot i kommunalnämnden/kommunstyrelsen.1160 Resonemanget 
anknyter till den nätverksanalys om familjeband och organisatoriska band mellan 
olika kommunalpolitiskt verksamma personer som har genomförts.

Rent allmänt måste frånvaron av kvinnliga politiker i kommunalnämnden/ 
kommunstyrelsen ses som ett betydande demokratiskt underskott i Holmöns 
kommun, liksom i många andra kommuner. En praxis som i viss utsträckning ut
gjorde en kompensation för den totala manliga dominansen var att kommunal
nämnden i princip alltid ställde sig bakom de budgetförslag som stvrelser och 
nämnder överlämnade. Det innebar att männen i kommunalnämnden inte gjorde 
andra prioriteringar än de kommunala styrelser och nämnder där det fanns kvinn
lig representation: socialnämnden, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden och 
skolstyrelsen.

Under 1960-talet expanderade socialnämndens och skolstyrelsens utgifter be
tydligt. Socialnämnden beslöt om en utökning av åldringsvården, både i form av 
vården på ålderdomshemmet i Sävar och införandet av social hemhjälp. Utgifts- 
stegringen inom skolstyrelsens ansvarsområde avsåg införandet av den nioåriga 
grundskolan. Det förefaller inte orimligt att de kvinnliga ledamöterna i social
nämnden och skolstyrelsen aktivt hade medverkat till dessa satsningar. Samtidigt

Tropp 1999 s 188.
Phlips 2(108.
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Ilade varken socialnämnden eller skolstyrelsen någon kvinna som ordförande el
ler vice ordförande. Däremot hade barnavårdsnämnden kvinnlig ordförande och 
nykterhetsnämnden en kvinna som vice ordförande. I dessa båda nämnder togs fa 
initiativ till utökning av verksamheten. Exempelvis hade det varit tänkbart att 
barnavårdsnämnden initierat förskola eller barnomsorg, vilket skedde i många 
kommuner från 1960-talet."61 En god kvinnlig närvaro i ledande ställning i ett 
kommunalt organ leder sålunda inte alltid till att politiken får en annan inrikt
ning.

Betydelsen av den kvinnliga närvaron i de kommunala organen kan inte ses 
som överordnad i relation till de nationella regelverk som styrde verksamheten 
och till efterfrågan på kommunal service. Åldringsvården och den längre obliga
toriska skolgången var åtaganden som kommunen inte kunde komma undan på 
sikt, helt oberoende av könsfördelningen bland beslutsfattarna i kommunen. Lag
stiftningen kring barnavården och nykterhetsvården innebar inte någon stor be
lastning på kommunen så länge som det inte fanns några individer som var i be
hov av insatser på området. Regelverket för barnomsorg och förskola kom några 
år efter att Holmöns kommun upphört, men många andra kommuner hade börjat 
införa sådana verksamheter långt tidigare. Även en landsbygdskommun som Vi- 
singsö inrättade en lekskolestyrelse före kommunen upphörde år 1971. Björn 
Tropps avhandling visar att Munkfors kommun i början av 1970-talet bara hade 
ett mindre antal platser i familjedaghem och att det första daghemmet togs i bruk 
år 1975.* 1162 1163

Det kanske bästa exemplet på att kvinnlig närvaro i ledande ställning antagli
gen hade betydelse för att en fråga aktualiserades var när det ännu kyrkliga skol
rådet 1949 föreslog införandet av skolbespisning. Förslaget vann dock inte kyr
kostämmans gillande. Det lades fram under den enda valperioden med kvinnlig 
ordförande i skolrådet. Inget i skolrådets protokoll tyder på att rådets kvinnliga 
ordförande lade fram förslaget, men det ligger utan tvekan mycket nära till hands 
att tro att så var fallet. Under de följande 22 åren, med en man som ordförande i 
det ansvariga organet, fördes inte frågan formellt upp på den politiska dagord
ningen, med undantag för bespisningen på skolhemmet i Umeå som inrättades år 
1965.

Sven Sundins studie av Boo landskommun visar att det där infördes barnbe
spisning i skolorna redan 1946. På Hölmön dröjde det ytterligare 28 år, fram till 
kommunsammanläggningen 1974. Det tidiga införandet i Boo kommun kan inte 
kopplas till en stor kvinnlig närvaro i den kommunala politiken. Det får istället 
ses som ett uttryck för att Boo kommun hade större välfardspolitiska ambitioner, 
kanske till följd av att det fanns en socialistisk majoritet i fullmäktige, och att 
kommunens ekonomiska bärkraft var förhållandevis god."6’

Samtidigt hade kommunalnämnden på Hölmön ett stort handlingsutrymme 
om de frågor som lydde direkt under nämnden. Det omfattande kommunala an
slaget till vägbygget på Ängesön under 1960-talet kan ses som ett exempel på ett

llM Gustafsson 1994 s 152-160, Hjelmqvist 1994 s 137-144 och Tropp 1999 s 146f.
1162 Tropp 1999 s 227f.
1163 Sundin 1990 s 132,



sådant handlingsutrymme. Bygget kan ses som ett uttryck för den manliga domi
nansen i kommunalnämnden och fullmäktige. En viss indikation i denna rktning 
är att den enda kvinnliga ledamoten i kommunalfullmäktige vid voteringen om 
anslagets storlek röstade på det alternativ som innebar näst lägst kommuntlt bi
drag. De manliga hemmansägarna i kommunalpolitiken, vilka i flera fali även 
var markägare på Ängesön. kunde rimligen få särskild nytta av denna byggna
tion.

Kommunalnämnden ansvarade även för brandförsvaret och hälsovårdet. Un
der de sista 10 åren som egen kommun genomgick brandförsvaret en rdativt 
kraftig utgiftsexpansion. Det kan ligga nära till hands att tro att en manlig comän 
som brandförsvaret favoriserades av männen i kommunalnämnden. En sådm be
skrivning är dock inte korrekt. Istället finns det tydliga paralleller med stolvä
sendet i den bemärkelsen att det var utökade krav genom förändrade natnnella 
regelverk som drev fram utgiftsökningen. En kommunalnämnd och ett fulmäk
tige dominerat av kvinnliga politiker hade inte kunnat agera så mycket anmrlun- 
da, utan även de hade varit bundna till de nationella strukturer som satte ranarna 
för brandförsvaret. Däremot förefaller det sannolikt att en kvinnligt domnerad 
kommunalpolitisk arena på Hölmön hade varit mer restriktiv med att anslå teng- 
ar till vägbygget på Ängesön under 1%0-talet.

Närvarons politik kan sålunda bara förklara delar av utvecklingen. Tvimande 
lagar kan ibland vara överordnad närvarons politik. Förslaget om att införaskol
måltider var dock sannolikt ett exempel på att närvarons politik ibland kai vara 
viktig, medan andra beslut istället nästan helt styrs av olika nationella regeverk. 
Utvecklingen av Holmöns kommuns utgifter for brandförsvaret är ett bra exem
pel.

Statsvetaren Anne Philips pekar på olika möjligheter att uppnå en jännare 
fördelning mellan könen i politiska organ. En möjlig väg är via kvotering.Möj
ligheterna varierar dock beroende på vilket valsystem som tillämpas. Vid rrajori- 
tetsval i enmansvalkretsar, som bl.a. tillämpas i Storbritannien, kan det van svårt 
att kvotera. Den skulle nämligen inskränka väljarnas suveränitet i alltför sor ut
sträckning."'’1 Den svenska kvoteringen av kvinnor till sociala nämndei åren 
1918-1960 kunde tas bort utan att det medförde en återgång till helt manlg do
minans. Finland har sedan år 1995 tillämpat en kvotering vid de indirekta valen 
(ill kommunala organ som genomförs av kommunfullmäktige. Den innebär att 
ledamöter och suppleanter inte får understiga 40 procent för något av kfnen. 
Enda undantaget gäller fullmäktige.

I analysen har den mycket låga kvinnliga representationen i de svenskakom
munernas styrelser i början av 1970-talet har här lätt ett relativt stort utrynme. 
De ytterst fä kvinnor som fram till 1973 uppnådde positionen som ordfönnde i 
kommunens styrelse som framstår som pionjärer. En indikation på att det flera 
fall sannolikt var fråga om kvinnor med förhållandevis stor personlig kapicitet

Philips 2008 s 74fToch 193IT.



var att flera av dem senare blev ledamöter av riksdagen vid en tidpunkt när ande
len kvinnliga riksdagsledamöter ännu var tämligen låg.1165

Slutsatserna är att isärhållandet mellan manligt och kvinnligt kodade sfärer 
upprätthölls konsekvent på Hölmön till tydlig nackdel tor den kvinnliga befolk
ningen. Kvinnorna invaldes bara i organ som helt eller delvis hörde hemma i tra
ditionellt kvinnliga områden, som sociala frågor och skolfrågor. Isärhållandet 
ledde till ett demokratiskt underskott utifrån teorin om närvarons politik. I vissa 
avseenden hade detta säkert betydelse for innehållet i besluten i den kommunala 
politiken på Hölmön. Närvarons politik kan emellertid inte ses som en slags uni
versell förklaring till hela kommunalpolitikens inriktning. Olika former av natio- * 1

1165 Under den komnuinindelning som fanns före 1952 har jag ingen total överblick gällande antalet 
kvinnor som var ordförande i kommunalnämnden Den första kvinnliga ordföranden i en kommu
nalnämnd var godsägaren, fröken Elisabeth Tamm (liberal), som under perioden 1917-1920 var 
kommunalnämndens ordförande i Julita landskommun i Södermanlands län. Katrineholms kom
munarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Julita landskommun 1917-1920. Norberg, Tjerneld och 
Asker, band I, 1988 s 398, Levin 2003 s 49-64 och Kjellander och Silberstein 2008 s 30. Genom 
tillkomsten av kommunkalendern är det lättare att ha kunskap om situationen under storkommun- 
epoken 1952-1973. Det fanns åtminstone sex kvinnor som var ordförande i kommunalnämn
den/kommunstyrelsen: I. Fru Dagmar Flultgren (bf/c) i Julita stor-/landskommun i Södermanlands 
län under perioden 1951-1963, alltså i samma kommun som Tamm. Hultgren var bosatt i förutva
rande Österåkers landskommun, som 1952 lades samman med Julita landskommun. 1 Österåkers 
landskommun var Dagmar Hultgren ordförande i kommunalnämnden under år 1951. Under man
datperioden 1948-1951 hade kommunalnämnden, som bestod av åtta ledamöter och åtta supplean
ter, två kvinnliga ledamöter och en kvinnlig suppleant. Vingåkers kommunarkiv: Protokoll kom
munalfullmäktige i Österåkers landskommun 1947-12-15, §§ 4-5, och 1951-01-22, § 4. Katrine
holms kommunarkiv: Protokoll kommunalnämnden i Julita landskommun 1951-1963. Länsstyrel
sen i Södermanlands län, arkivet: Södermanlands läns Allmänna Kungörelser, N:r 27 1952, För
teckningar å ordförande och vice ordförande i kommunalnämnderna m.m., och Södermanlands läns 
Allmänna Kungörelser, N:r 30 1956, Förteckning över vissa kommunala m.fl. befattningshavare. 
Sveriges kommunkalender 1958 s 153 och Sveriges kommunkalender I960 s 162. 2. Översköters
kan, fröken Rosa Andersson (s), 1957-1959 och 1964-1967 i Tosterö landskommun i Söderman
lands län. Norberg, Tjerneld och Asker, band 1. 1988 s 360. 3. Lanthusmodern, fru Inger Ingvar- 
Svensson (c), 1967-1968 i Röstånga stor-/landskommun i Malmöhus län. Asker och Norberg, band
1, 1996 s 503f. 4. Bibliotekarien, fröken Tyra Vallin (fp), i Askims landskommun/kommun i Göte
borgs och Bohus län under perioden 1965-1973. Sveriges kommunkalender 1966-1973 och Vem är 
vem? De! 3, 1965 s I089f. 5. Fröken Sigrid Svensson (bf/c) i Hermansby landskommun i Göte
borgs och Bohus län under perioden 1951-1963. Kungälvs kommunarkiv: Protokoll kommunal
fullmäktige i Hermanby landskommun 1950-12-19, tj§ 4-5, och 1959-12-19, § 23. Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, arkivet, Göteborg: Landskansliets handlingar från Göteborgs och Bohus län: 
Göteborgs och Bohus läns Allmänna Kungörelser Nr 2 A 1952, Uppgifter å dels ordförande och 
vice ordförande i kommunalfullmäktige, kommunalstämmor och kommunalnämnder och dels 
kommunalkontor i länets landskommuner, samt Göteborgs och Bohus läns Allmänna Kungörelser 
Nr 128 A 1956, Angående ordförande och vice ordförande i kommunalfullmäktige, kommunal
nämnder i länets landskommuner, samt Sveriges kommunkalender 1958 s 147 och Sveriges kom
munkalender I960 s 157. Under åren 1944-1951 var Svensson ordförande i kommunalnämnden i 
Torsby landskommun Kungälvs kommunarkiv: Protokoll kommunalfullmäktige i Torsby lands
kommun 1943-12-18, §§ 5-7. 6. Fru Svea Wiklund (c) i Burträsks landskommun/kommun under 
perioden 1968-1973. Skellefteå kommunarkiv: Burträsks kommunalfullmäktige, Liggare över 
nämnder och styrelser 1935-1973. Asker och Norberg, band 2, 1996 s 460f. Tamm, Andersson, 
Ingvar-Svensson och Wiklund var ledamöter av riksdagen. Merparten av dessa kvinnor represente
rade sålunda bondeförbundet/centerpartiet och folkpartiet, medan bara en var socialdemokrat



neliä regelverk i form av lagar och förordningar var inte helt sällan av avgcrande 
betydelse för hur kommunen agerade.

Ett nationellt internationellt 
komparativt perspektiv
Mur ser förekomsten av små kommuner ut i ett svensk, nordiskt och eutxneiskt 
perspektiv? Går det att se några särskilda orsaker till att små kommuner harblivit 
kvar i vissa länder?

När den nya svenska kommunindelningen trädde i kraft 1952 var cet 69 
kommuner som hade under 2000 invånare, varav 4 hade under 1000 invtnare. 
Utöver Hölmön var det Visingsö i Jönköpings län, S:t Ibb i Malmöhus km och 
I lotagen i Jämtlands län. S:t Ibb lades samman med Landskrona stad 195*. Det 
viktigaste skälet till sammanläggningen var politiska ambitioner, främst hes den 
socialdemokratiska majoriteten, att bygga ut den kommunala verksamieten, 
både genom nya driftsutgifter och investeringar. Kommunen hade redan fåt höja 
sin utdebitering sä att den var högst bland alla landskommuner i länet ochdess- 
utom tvingats till en större upplåning. I lotagens kommun upphörde 1969. Hu
vudskälet var svårigheter med att upprätthålla den kommunala förvaltnngen. 
Kommunalnämndens ordförande var även kommunalkassor och ordförandt i so
cialnämnden. Problemet uppstod när han ville avgå av åldersskäl. Lösungen 
blev att Föllinge kommun tog över den ekonomiska förvaltningen åt Hotigens 
kommun ett år före sammanläggningen. Ett annat skäl till samgåendet var itt de 
båda kommunerna samarbetade på flera områden. Visingsö kommun uppförde 
1971 till följd av en total sammanläggning i kommunblocket.

Bland övriga nordiska länder har framförallt Finland och Norge behåll ii rela
tivt många kommuner med låg folkmängd, trots kommunsammanläggningir un
der 1960-talet och början av 1970-talet. Dessa indelningsreformer var doc; inte 
lika långtgående som den svenska kommunblocksreformen. På Island dröj fe det 
ända till 1990-talet innan några egentliga sammanslagningar av kommunetägde 
rum. Det innebar att landet fram till dess hade ett stort antal kommuner meJ rik
tigt låg folkmängd. I Danmark genomfördes en första stor reform 1970, cch en 
andra omfattande indelningsreform genomfördes 2007. Vid båda refornerna 
gjordes det undantag för några ö-kommuner.

Finland har år 2008 sju kommuner med under 500 invånare, av vilka flertalet 
är ö-kommuner i Åbolands och Ålands skärgård. Den minsta kommunen Sot
tunga på Åland, hade år 2007 en befolkning på 120 invånare. Uppdragskoicent- 
rationen är där klart lägre än på Hölmön år 1973. Här finns sannolikt två huvud
förklaringar. För det första har kvinnorepresentationen ökat kraftigt sedan 970- 
talet, bl.a. genom den lag som tillkom 1995, vilken kräver minst 40 proceit av 
varje kön i alla organ. För det andra behöver man inte längre lika många <om- 
munala organ. Skälen till att de många små kommunerna på Åland har kinnat 
bestå är att det finns ett stort interkommunalt samarbete och att skattesysemet 
har utformats så alt de kommunala skatteintäkterna har utvecklats relativt fynn- 
samt.



I Norge fanns det år 2008 27 kommuner med under 1000 invånare, varav tre 
hade under 500 invånare. Den minsta kommunen, som är en ö-kommun på syd
västkusten, hade vid ingången av 2007 214 invånare. I Danmark fanns det 2008 
tre kommuner med under 5000 invånare, den minsta hade 2003 invånare. Alla tre 
var ö-kommuner. Dessa öar har betydligt större folkmängd än vad Hölmön hade 
1973. Island hade 2007, trots omfattande sammanläggningar under 1990- och 
2000-talen, 47 kommuner med färre än 1000 invånare.

Även i västra och södra Europa finns det kvar ett relativt stort antal kommu
ner med låg folkmängd. I Frankrike, Österrike, Schweiz, Spanien och Italien har 
man bara genomfört mycket begränsade sammanläggningar eller inga alls. I 
Tyskland, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Portugal och Grekland 
har det däremot skett sammanläggningar.

Förekomsten av kommuner med låg folkmängd i ett nordiskt och ett väst- och 
sydeuropeiskt perspektiv har två enkla förklaringar. För det första om landet har 
genomfört någon stor sammanläggningsreform. Detta kan i sin tur vara beroende 
av vilka partier som suttit i regeringsställning. Vidare kan variationer i den lokala 
identiteten vara en faktor som spelat in. Det handlar det om ett samspel mellan 
handlingskraft och ideologiska preferenser på nationell nivå kontra styrkan i det 
lokala kommunala motståndet mot indelningsändringar. För det andra vilket ut
rymme för undantag, framförallt på geografiska grunder, som för ö-kommuner, 
som getts i de länder som har genomfört indelningsreformer. Skillnaderna mellan 
olika länders kommunindelning beror delvis på att uppgiftsfördelningen mellan 
olika nivåer i den offentliga sektorn varierar avsevärt. En småskalig kommunal 
indelning kan medföra behov av att ha flera regionala nivåer, vilket är fallet i 
Frankrike.

Syntes
Detta avslutande analysavsnitt utgör en övergripande sammanfattning av centrala 
analysresultat, vilket benämns syntes.

Den kommunala demokratin på Hölmön hade en i relation till folkmängden 
bred folklig förankring genom att nästan 30 procent av de röstberättigade hade 
minst ett kommunalt uppdrag. Det fanns emellertid även en avigsida med detta, 
att uppdragskoncentrationen till ett mindre antal, främst manliga politiker, blev 
långtgående. Under den sista valperioden hade varje manlig politiker i medeltal 
4,7 uppdrag. En annan negativ aspekt var den låga andelen kvinnliga politiker, 
som låg under genomsnittet för landet. Dessutom var åtskillnaden mellan manligt 
och kvinnligt kodade stärer i princip undantagslös genom att kvinnor bara inval
des i organ för sociala frågor och utbildningsfrågor. Detta medförde ett demokra
tiskt underskott för öns kvinnor utifrån begreppet närvarons politik.

Kommunalpolitiken utmärktes av en konsensuspräglad politisk kultur. Detta 
manifesterades genom att det tillämpades ett enpartisystem med en samlingslista 
vid fyra av fem val till fullmäktige. Genom att hemmansägarna fram till kommu
nens upphörande dominerade den kommunala arenan ligger det nära till hands att 
Hölmön bevarade ovanligt stora inslag av den gamla politiska kultur som börjat 
växa fram på sockenstämmorna under 1600-talet. Dessutom behöll kommunen



en total lekmannaförvaltning fram till upphörandet. Slutsatsen blir att det fanns 
en åtminstone delvis särpräglad lokal politisk kultur på Hölmön.

Den samlade kommunala verksamheten på ön bedrevs till mycket låga ugifter 
och det skedde en tydlig prioritering av de uppgifter som var obligatoriska.Skol
väsendet var den verksamhetsgren som genererade störst utgifter. Införanlet av 
den nioåriga grundskolan 1963 bidrog till att det blev nödvändigt att höja scatten 
under de sista åren. Under denna period började även socialvården kosta nycket 
mer än de synnerligen låga belopp som gällt fram till början av 1960-talet. Ut
giftsökningen avsåg åldringsvården, både platser på ett ålderdomshem i en 
grannkommun och införandet av social hemhjälp. Ett tredje ansvarsområde med 
kostnadsstegringar var brandförsvaret. Det hade framförallt sin grund i siärpta 
nationella regelverk.

Prioriteringen av obligatoriska uppgifter gjorde att kommunen på ett ftrvån- 
ansvärt godtagbart sätt lyckades implementera nya nationella regelverk. Staten 
utsatte inte heller kommunen för någon extra närgången tillsyn till följd w den 
svaga ekonomiska bärkraften, utan visade ofta förståelse för att kommuntn var 
tvungen att vara mycket försiktig med de kommunala utgifterna. Insatsena för 
icke obligatoriska åtaganden som kultur och fritid var nästan obefintligi och 
Hölmön var en av fa kommuner i landet som i början av 1970-talet inte hade 
kommunbibliotek. Ett frivilligt åtagande var dock de skotertransportei som 
skedde över isen vintertid, men detta var av vital betydelse för invånarna, fet fö
rekom fa klagomål mot den kommunala verksamheten från medborgarna. Från
varon av dokumenterat missnöje kan ha hängt samman med de osedvanligt stora 
möjligheterna till kontakt mellan väljare och valda inom kommunen.

Att Holmöns kommun slapp att beröras av 1952 års indelningsreform kai helt 
förklaras av de kommunikationssvårigheter som fanns främst vintertid. I sam
band med kommunblocksreformen kan den lokala identiteten möjligen ha ;pelat 
en viss roll för att kommunen höll ut som egen enhet ända fram till hela kom
munblocket lades samman 1974. Det var mer smakfullt att gå upp i den stora 
kommunen Umeå än att åter gå samman med Sävar i avvaktan på en total sam
manläggning av kommunblocket.

I lolmön var redan före 1952 års indelningsreform en med nationella måt liten 
kommun till folkmängden. Flera små kommuner gav upp sin självständghet 
långt före Hölmön, trots att dessa kommuner hade som minst dubbelt så nånga 
invånare som I lolmön.

Samtliga nordiska länder har genomfört sammanläggningar av kommurer ef
ter år 1945. men omfattningen har varierat. I Finland, Island och Norge fims det 
fortfarande kvar kommuner, bl.a. i form av ö-kommuner, som har ungefäi sam
ma folkmängd som Hölmön hade vid tiden för sitt upphörande. I södra ochväst- 
ra Europa finns det stora variationer mellan länderna gällande forekomst-n av 
kommuner med låg folkmängd. Förklaringen till skillnaderna mellan länlerna 
kan främst förklaras av politiska prioriteringar och handlingskraft på natonell 
nivå, styrkan i det lokala motståndet mot kommunsammanläggningar sant hur 
den offentliga verksamheten i övrigt är organiserad, inte minst på den regnnala 
nivån.
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Markaryds kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970.

Nybro kommunarkiv
Hälleberga kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1951 1967. 
Kosta Polisförbunds arkiv: Styrelsens handlingar 1963.
Nybro stadsfullmäktiges arkiv: Protokoll och handlingar 1963.

Skellefteå kommunarkiv
Burträsks kommunal-/kommunfullmäktiges arkiv. Liggare över nämnder och styrelser 

1935-1973

Sorsele kommunarkiv
Sorsele kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1973 (Valda 1974-1976).

Svedala kommunarkiv
Bara kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1975-1976.

Tingsryds kommunarkiv
Almundsryds/Ryds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1967. 
Linneryds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967.
Södra Sandsjö kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967.



ringsry ds kommunal fullmäktiges ark i \ : protokoll 1951 -1967.
I ingsryds kommunfullmäktiges ark i \ : protokoll 1970.
11rshnlts kommunalfullmäktiges arkiv : protokoll 1951-1967. 
Väckelsungs kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967. 
Ålmeboda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967.

Umeå stadsarkiv
I lolmöns kommunalstämmas arkiv: Protokoll 1924 1954.
I lolmöns kommunalstämmas arkiv: I inans statistiker 1925 1954.
I lolmöns kommunal-/kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1955-1973.
I lolmöns kommunal-/kommunfullmäktiges arkiv: Bilagor till protokoll 1955-1973.
I lolmöns kommunalfullmäktiges arkiv : f inans - statistiker 1955-1968.
I lolmöns kommunalnämnds/kommunstyrelses arkiv: Protokoll 1924-1973.
I lolmöns kommunalnämnds/kommunstyrelses arkiv: Bilagor 1932-1973.
I lolmöns kommunalnämnds/kommunstv relses arkiv: Diverse protokoll 194(1-1970.
I lolmöns kommunalnämnds/kommunstv relses arkiv: Utgifts- och inkomststater 1926 

1973.
I lolmöns kommunalnämnds/kommunstv relses arkiv: I luvudbok 1925-1973.
Holmöns kommunalnämnds/kommunstyrelses arkiv : Kassaböeker 1963-1973.
I lolmöns kommunalnämnds/kommunstyrelses arkiv: Barnavårdsnämndens kassabok 

1968-1973.
I lolmöns kommunalnämnds/kommunstv relses arkiv: Diverse handlingar 1926-1973 (F. 

2:1):

Redov isningsheräkningar. Skattelindringsbidrag. Skatter 1926-1947.
Distriktsharnmorska och distriktssköterska 1928 1973.
Brandstyrelsens handlingar 1939 1973.
Sociala handlingar 1939-1973.

Holmöns kommunalnämnds/kommunstyrelses arkiv: Diverse handlingar 1941-1973 (E 
2:2):

Hälsovårdsnämndens handlingar 1941-4973.
Civilförsvarsnämnden och kristidsnämnden 1941-1973. 
f iske inom Hölmön 1944-1973.
Jordbruksräkningar 1948-1973.
Väghelv sningar inom I lolmött 1949 1973.

Holmöns kommunalnämnds/kommunstv relses arkiv: Diverse handlingar 1956-1973 (I/ 
2:3):
Uppgifter från hästägare 1956-1965 och 1969.
Holmöns havsbad 1956-1973.
Snöv esslekomm iltén 1957-1970.
Båttrafiken Hölmön fastlandet 1965-1971 
I amiljebostadsbidrag 1967 1973.

Holmöns kommunalnämnds/kommunstv relses arkiv: Röstlängder 1916-1973.
1 lolmöns byggnadsnämnds arkiv : Protokoll 1948-1973.
I lolmöns skolråds/folkskolestyrelses/skolstyrelses arkiv: Protokoll 1933 1973.
I lolmöns skolråds/folkskolestyrelses/skolstyrelses arkiv: Bilagor till protokoll 1930-1973. 
Holmöns skolråds/lolkskolestyrelses/skolstyrelses arkiv: Undervisningsstatistik 932- 

1959



Holmöns /folkskolestyrelses/skolstyrelses arkiv: Protokoll skolbyggnadskommittén 1955 
1961.

Holmöns skolråds/folkskolestyrelses/skolstyrelses arkiv: Huvudbok 1950-1973.
Umeå kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1973 (Valda 1974-1976).
IJmeå kommunblocks samarbetsnämnds arkiv: Protokoll 1969-1973.
Umeå kommunblocks samarbetsnämnds arkiv: Handlingar 1972-1973.

Uppvidinge kommunarkiv, Åseda
Lenhovda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967. 
Nottebäcks kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967. 
Uppvidinge kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970.
Åseda köpings kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967. 
Åseda landskommuns kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951. 
Älghults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967.

Vingåkers kommunarkiv
Österåkers kommunalfullmäktiges arkiv: Protokoll 1947--1951.

Växjö kommunarkiv
Bergunda kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1967.
Braås kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1967.
Lammhults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1967.
Mellersta Kinnevalds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1967. 
Rottne kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1967.
Växjö stadsfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967.
Växjö kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970.
Östra Torsås kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1950-1967.

Älmhults kommunarkiv
Göteryds kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967. 
Stenbrohults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967. 
Virestads kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967. 
Älmhults kommunalfullmäktiges arkiv: protokoll 1951-1967. 
Älmhults kommunfullmäktiges arkiv: protokoll 1970.

Sottunga kommunarkiv, Åland, Finland
Sottunga kommunfullmäktiges arkiv: Protokoll 1967-1996.
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Proposition 1961:180, Angående översyn av rikets indelning i borgerliga primärkom

muner.
Proposition 1962:148, Angående huvudmannaskapet för polisväsendet m.m.
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(SOS) Riksdagsmannavalen 1915-1968.
SFS 1874:25, Byggnadsstadga för rikets städer.
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SFS 1954:79. bag med vissa bestämmelser om kommunalval för perioden 1955-1953 

m.m.
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SFS 1956 614. Skolstyrelselag.
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SLS 1971:512, Kungörelse om ändring i hälsovårdsstadgan (1958:663).
SFS 1972:620, Vallag.
SFS 1973:795, Kommunblocksindelning.
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gårdsutredning.
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BILAGOR

Bilaga 1 Utdebiteringen i Holmöns landskommun, inklusive folkskolan, 
1925-1954

År För kommunen För folkskolan Totalt Förändring
1925 3,45 3,34 6,79
1926 3,37 3,85 7,22 + 0,43
1927 2,77 3,76 6.53 -0,69
1928 3,41 3,66 7,07 + 0,54
1929 2.60 3.60 6,20 -0.87
1930 2,75 3,90 6,65 + 0,45
1931 2,60 2,65 5,25 - 1.40
1932 2,60 2.20 4,80 -0,45
1933 2.50 2,42 4,92 + 0,12
1934 3,40 2,65 6,05 + 1,13
1935 4.02 3,10 7,12 + 1,07
1936 3,80 3,43 7,23 + 0,11
1937 3,31 4,35 7,66 + 0,43
1938 3.95 3,90 7,85 + 0,19
1939 2,10 3,20 5,30 -2,55
1940 1,80 2,45 4,25 - 1,05
1941 4,76 3,40 8,16 + 3,91
1942 4,80 2,50 7,30 - 0,86
1943 4,00 2,50 6,50 - 0,80
1944 3,40 1,60 5,00 - 1,50
1945 2,00 1,25 3.25 -1,75
1946 2,50 1.40 3,90 + 0,65
1947 3,10 1,65 4,75 + 0,85
1948 2,50 1.65 4,15 -0,60
1949 2,35 2.20 4,55 + 0,40
1950 1,50 1.80 3,30 - 1,25
1951 2,30 2.00 4,30 + 1.00
1952 1,00 3,40 4,40 + 0,10
1953 1,15 3,00 4,15 -0,25
1954 1,35 2,58 3,93 -0,22

Källa: Umeå stadsarkiv: Holmöns kommun, Kommunalstämman, Finans-statistiker 1925-1954, 
Holmöns kommun. Kommunalnämnden, Diverse Handlingar 1926-1973, Redovisningsberäkningar, 
Skattelindringsbidrag, Skatter 1926-1947, Kommunernas Finanser 1928-1954 och Årsbok för Sveri
ges kommuner 1925-1954.



Bilaga 2 Kommuner med 1000-1499 invånare vid årsskiftel 1969/1970

Kom mun 1 än Inv. 1970 Inv. 1952 Körändr.(%) Itde*.

Kall Jämtland 1026 1406 - 27 1 1.84
Loflahammar Kalmar 1054 1723 -39 131.25
Venian Kopparberg 1055 1574 -33 13.15
1 rehörningsjö Västernorrland 1065 1645 - 35 1 1.(0
Ramsjö (Jäv leborg 1075 1554 - 31 12.50
1 .ane-Rvr (iöleh o Bohus 1122 1075 + 4 9.75
l.illhärdal Jämtland 1123 1842 - 39 13,(0

Fredrika Västerbotten 1 163 1711 - 32 14,(0
Marstrand 1 ) ( iöteb. o Bohus 1165 1231 - 5 11.75
Södra G Ostring < Jstergötland 1172 2125 -45 10.(0

losterö Södermanland 1209 1 199 i 1 9.(0

Vamhus Kopparberg 1213 1447 - 16 14.50

Tjällnto Östergötland 1270 1915 -34 12.(0
Äppelbo Kopparberg 1300 1603 - 19 14.53
1 loburg (iotland 1322 1865 -29 12.4)

Karesuando Norrbotten 1323 1355 - 2 12.40
1 lelgunt Västernorrland 1336 2279 -41 11.44

Rcngsjö ( iäv leborg 1355 1902 - 29 10.9)

Alsen Jämtland 1370 2069 - 34 1 1.94

Tuna Kalmar 1384 2252 - 39 1 1.05
Nas Kopparberg 1400 2020 -31 14.94

Backe lörs Älv sborg 1401 1 749 - 20 13.00

Varlruhcrga Södermanland 1408 2136 - 34 11.87

1 lishult 1 lalland 1432 1791 - 20 10.00

1 lasslo Blekinge 1433 1475 - 3 12.00

Möklinta Västmanland 1453 2109 -31 12.15

Losluilt Kristianstad 1454 1859 -22 1 1.75
Axel fors Alv sborg 1458 2019 - 28 10,75
1 ocknevi Kalmar 1450 2442 -40 10.50

1 rötuna Stockholm 1459 2326 - 37 12.00

Sillerud Värmland 1465 2246 -35 12.70
Junosuando Norrbotten 1468 1924 - 24 13.77
Katan Jämtland 1480 1880 -21 13.02
1 lignas Skaraborg 1487 1961 -24 12.0)

I ) = Stail Dc övriga 33 kommunerna var alla landskommuner.

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner /952. Årsbok för Sveriges kommuner/970 och Kommunernes 
li nanse r /970.



skeeleftpt

SKELLEFTEÅ®
SKELLEFTEÅ
SkeHcf/eä ländsk.

VÄSTERBOTTENS 
Bt frttånk 

Rurträsk
MELLERSTA

DOMSAGAX£

VÄSTERBOTTENS

SKELLEFTEÅ Tf

Vännäs { fJmeA 
,.. VI Umeå ländsk.

-
\ Värmd t

\ Hörna frira
Nordmaling (w"fÉ 

Nordinaan g \ f



Källa: Den nya kommunindelningen i text. statistik och kartor 1950 s 35.
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De /re studerade kommunerna, Sottunga, Kökar och Kumlinge, är alla belägna i 
Ålands skärgård, vilken syns till höger på kartan.

Källa: Nationalencyklopedin, hand20, 1996 s 334.
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Holmöns kyrka i modem tid.

Källa: Sävar-Holmöns församling.



Holmöns skola ar 1991. 

Källa: Lindroos 1991b s 73.



Àldre bebyggelse på Hölmön. 

Källa: Lindroos 1991b s 69.



Lärarinnan, fru Hanna Wikander, född Nilsson (1878-1943). Hon hiev den för
sta kvinnliga kommunala nämndordföranden på Hölmön. Redan i anslutning till 
kommunens bildande / 925 blev hon ordförande i barnavårdsnämnden.

Källa: Rydelius 1989 s 38.



Protokoll fört vid sammanträde med 
korøiæfullaSkti«« i Hoiaöna kommun 
lördagen den X? juni 1372. 
Härvarande: Karl Edlund, Johan 
3dlund, Bertil Edlund, Karl August 
Holmgren, Ivar Jrectriksson, HiX- 

, ding Krisandersson, John fikatider,
John Efedriksson, Hut Sjöström, Curt Lindkvist samt 

undertecknad ordförande

§ 1.
Godkändes kalleMen och Informerad« Curt Lindkvist om arbetet 
m«d kommunsamaanläggningen, bl.a. inrättahdet av lokalkontor.

§ 2.
Valdes Karl och Bertil Edlund till justeringsmän.

§ 3.
Kommunfullmäktige beslöt att hos Kungl. Kammarkollegiet anhålla 
ktt kollegiet ville föreslå Kungi. Maj:t
dele att Molmsunda, Holaöne, Hörnafors, Sävar och Umeå kommuner 
i Västerbottens län de« 1 januari 1974 eämmanlägga till ma 
kommun,

dels att den nybildade kommunens namn skall vara Umeå kommun,

dale att avkastningen ev donationsfonderna skall komaa samtli
ga invånare i den nybildade kommunen till godo, såvida tok« 
donatlonsbestämmelserna lägger hinder i vägen härför,

dels att staten i eamme utsträckning som hittills skall vara 
väghållare Inom den nybildade kommunens områds,

<*«1.8 «rt*, beslutanderätt för den nybildade kommunen akall, intill 
dess ind«Iningsändringen träder i kraft, utövas av sammanlägg- 
ningsdelegerade till ett antal av 65 med följande fördelning:
Ko las sund 6, Hölmön 1, Hö rne fors i, Säv&r 4, Umeå 50. Till de
legerade skall även utses 20 suppleanter varav 1 från Hölmön,

äftl.g-.SglL.lfrli förordnandet om sarasanläggningsäeleger&de ieke 
sker tidigare än att valet av delegerade måste företagas tidi
gast under andra hälften av maj månad 1973.

Hölmön dag so» ovan

T~7U

Protokoll från sammanträde med Holmöns kommunfullmäktige den ! 7 juni 1972, 
då det togs beslut om att begära en frivillig kommunsammanläggning vid års
skiftet 1973/1974.



ABSTRACT

Something alongside the Welfare State - Hölmön as the Last Small 
Municipality in Sweden 1925-1973

Hölmön, situated in the county of Västerbotten, consists of several islands in the 
Gulf of Bothnia. At the end of the year 1973 these islands only had 155 citizens. 
However, in spite of the small population size, these islands formed an indepen
dent municipality between 1925 and 1973. making it the smallest one in Sweden.

This study deals with democracy and politics at the municipal level at Hölmön, 
and the aim is to investigate the extent to which small political unites, such as 
Hölmön, can manage the welfare duties imposed on all municipalities by na
tional legislation.

The main group of elected officials at I lolmön were composed of a small assem
bly of dominant men. Only very few women participated, and the limited in
volvement of women were restricted to committees dealing w ith issues solely re
lated to social life and schooling. The general political activity of the Hölmön 
municipality was restricted to duties made compulsory by national legislation, 
and even though the municipality had a weak economy taxes were kept at low 
levels. Politics in the municipality was indeed characterized by economic thrifti
ness.

In the study, Hölmön is furthermore compared with other small municipalities, in 
Sw'eden as well in other Western European countries. Several of these countries 
- e.g. Finland, Norway and Iceland to this day have municipalities with popu
lation sizes as small as Hölmön.





33: Erik Wångmar, Något vid sidan av välfärden. Hölmön som den sista 
småkommunen i Sverige 1925-1973

Hölmön i Västerbottens län, som består av flera olika öar i Bottenhavet, exi
sterade som egen kommun från 1925 till 1973. Vid utgången av 1973 hade 
Hölmön bara 155 invånare, och hade sedan 1952 varit Sveriges minsta 
kommun, sett till folkmängden.

Studien behandlar kommunal demokrati och kommunal verksamhet. De 
kommunala förtroendeuppdragen var samlade hos en mindre grupp av ton
givande män. Få kvinnor deltog i det kommunala livet och då i nämnder 
som hade ansvar för sociala frågor och skolan. Den kommunala verksamhe
ten begränsades till obligatoriska åtaganden. Trots att kommunen hade 
svag ekonomisk bärkraft hölls skatten på en låg nivå. Kommunpolitikerna 
fick föra en starkt sparsamhetsinriktad politik.

Hölmön jämförs också med andra svenska och utländska kommuner med 
låg folkmängd. Flera europeiska länder, bl.a. Finland, Norge och Island, har 
ännu idag kommuner med ungefär samma folkmängd som Hölmön 1973.

Erik Wångmar (f 1968) blev filosofie doktor i historia vid Växjö universitet 
år 2003 på avhandlingen Från sockenkommun till storkommun. Därefter har 
han publicerat tre monografier vid Stads- och kommunhistoriska institutet: 
Att skriva stads- och kommunhistoria år 2005, Samlingsstyre - Blockstyre - 
Mångstyre år 2006 och Socknar som kom och socknar som gick år 2007. Han 
är verksam som lärare i statsvetenskap vid Växjö universitet.
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